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Naar aanleiding van een vraag hierover bij de Algemene Leden Vergade-
ring nog 1 keertje dan voor de leden. De papieren nieuwsbrieven komen 
NIET meer uit, deze zijn vervangen in 2014 door de Digitale Nieuwsbrief. 

De digitale nieuwsbrief zal een aantal keer per jaar uitkomen wanneer 
het nodig is om leden te informeren over nieuwe activiteiten of interessante 
zaken.

Alle leden kunnen deze ontvangen door een mailtje te sturen naar het volgen-
de adres: secretaris@udcn.nl met als titel  Digitale nieuwsbrief. Zet daarin je 
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Van de voorzitter.

“De crisis is voorbij”, sprak minister van Financiën Dijsselbloem, “tenzij je 
werkloos thuis zit”. Zoals ik momenteel. Dit is de tweede crisis die ik mee-
maak. Toen ik van de middelbare school kwam in ’75 was mijn eerste net 
begonnen. 375.000 werklozen en 11.000 ingeschreven vacatures. In de jaren 
erna zou ik twee keer een vakopleiding volgen, die even snel achterhaald 
bleek, en waarin ik nooit betaald werk heb gevonden.

Net als nu werd er van 100% werkgelegenheid uitgegaan, terwijl wij daar-
voor de Sovjet Unie altijd uitlachten: “Haha, zo kan ik ook iedereen aan het 
werk krijgen...” Maar dat is wel de consequentie: of mensen thuis laten zitten, 
of ze nutteloos werk laten doen.

In de jaren ’80 had de overheid geen antwoord op die crisis, en liet je rede-
lijk met rust, zolang je je briefje op tijd inleverde. Om mij heen zag ik vanuit 
zelfredzaamheid een alternatieve economie ontstaan, waarbij het maken 
van winst niet vooropstond (iedereen had tenslotte een bijstandsuitkering als 
basisinkomen): timmer- en loodgieterbedrijfjes, eigen platenmaatschappijtjes, 
concertzalen, cafés, maar ook groentewinkels, kledingzaken, enzovoorts. Op 
die manier maakten mensen hun eigen werk, tot ze er geld mee konden ver-
dienen en de uitkering uit konden. 

Zo heb ik het ook gedaan, en na acht jaar toneelspelen met behoud van 
uitkering, kon ik echt geld verdienen en na veertien jaar mijn uitkering opzeg-
gen.
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Tegenwoordig mag dat niet meer. Wie nu in de bijstand terechtkomt, mag 
na een half jaar een andere opleiding gaan volgen (wie jong genoeg is) of, 
om ‘werkervaring’ op te doen, andermans werk doen. Het schrijnendst is het 
voorbeeld van de ontslagen straatveger die als werkervaring moest gaan 
straatvegen.

Sinds 1989 heb ik altijd mijn eigen broek opgehouden, soms met behulp van 
bretels of een riem (nooit beide tegelijk), maar dat is niet meer mogelijk. 
Dankzij toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra die, om te laten zien dat hij 
in flinkheid niet onderdeed voor de PVV, mijn bedrijfstak, het theater, gede-
cimeerd heeft. Ik heb nog een paar jaar gewacht met een beroep te doen 
op huur- of zorgtoeslag, maar daar ben ik voor gezwicht. Ik kwam niet meer 
rond.

Ook hoopte ik in aanmerking te komen voor kwijtschelding van Gemeente-
belastingen, een kleine 400,--eu. Dat werd echter afgewezen. Waarom? Ik 
had een ‘vermogen’. Dat bleek uit de kentekens die ik had moeten meesturen. 
Wie er meer dan één heeft, heeft een vermogen. En ik had er wel vijf! Een 
Moto Guzzi uit 1988, een Chang Jiang uit 1995, een Ural en een Dnepr uit 
1973 en een Jupiter Planeta Sport (!) uit 1975. Samen een heel vermogen! 

Maar dat doet er niet 
toe, regels zijn regels. 
En vijf kentekens zijn 
er vier teveel....

Frans de Wit.
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Van de redactie

Nummertje twee ligt weer voor je klaar voor dit jaar. Nummer 96 alweer 
op de lijst. Het gaat opschieten, over een jaartje zitten we in de drie cijfers 
met onze Russian Twins. Als het dan nog steeds zo goed lukt om ze in elkaar 
te zetten zal ik erbij zijn denk ik. Ook in dat jaar gaan we natuurlijk ons 
20-jarig jubileum vieren. Het belooft weer een bijzonder jaar te gaan wor-
den 2015, eerst nog even 2014 door zien te komen.

Deze twin komt met een stukje verslaglegging van het voorbije voorjaarstref-
fen. Waar we eigenlijk heel de winter amper koude gezien hebben werden 
we begin mei zomaar getracteerd op twee nachtjes met nachtvorst. Verder 
gelukkig mooi weer gehad die dagen, alleen een straffe bries op de vrijdag 
en zaterdag waardoor het rondom het vuur al snel gezellig druk werd.

Lees er meer over in deze Twin. Verder vindt je in deze Twin het verslag van 
de daar gehouden ALV. Ook in deze Twin de aankondiging voor het zomer-
weekeinde waarbij we tijdens de toerrit een bezoekje gaan brengen aan de 
Classic TT te Haaksbergen, benieuwd of we mee mogen rijden. Natuurlijk ook 
in dezeTTwin de gebruikelijke rubrieken en wat interessante stukjes over onze 
interessegebieden.  Veel plezier met het lezen van de Twin.

Na het voorjaarstreffen had ik eindelijk even de tijd om Olga te verwennen 
met een paar andere carburateurs. Ik ben nu druk bezig met de afstellingen 
dus in een latere Twin zul je het relaas kunnen nalezen. Het gaat de goede 
kant op. Het zomertreffen zal de eerste lange afstandservaring moeten gaan 
worden. Ik heb er al zin in.

Veel plezier en zorg dat het rubber op de weg blijft,

groet,           
   

Benno 
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Het huis van de Ural zijspannen
Hoe ik leerde om te stoppen me druk te  maken en gewoon te genieten

Bron : http://www.wired.com/autopia/wp-admin/post.php?post=41331
 
IRBIT, Rusland, ik heb niet zoveel geluk met zijspannen. Afgelopen Juli ben 
ik met een Ural zijspan een sloot in gegleden terwijl ik aan het rijden was in 
de bergen rondom Big Bear, Californie. Daarbij brak ik mijn linker pols en 
het zijspan was er niet veel beter aan toe. Je zou denken dat ik er iets van 
geleerd had, nee hoor. Nog geen 6 maanden later zit ik weer op een Ural, in 
Siberie, in de sneeuw. Was ik bang ?, Reken maar, maar ik weet zeker dat ik 
hier ook met geen enkel ander voertuig naartoe gereden zou zijn.

Sinds mijn ongeluk heb ik een haat-liefde relatie opgebouwd met driewielige 
bouwsels. Ok, het ongeluk was weliswaar volledig mijn eigen schuld, ik reed 
gewoon te hard, maar dat heeft mijn hoofd nog niet helemaal begrepen. 
Mijn hersenen blijven me overtuigen dat driewielers bedoeld zijn om over de 
kop te gaan. 
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Deze angst is natuurlijk grotendeels onredelijk maar toch. Toen ik in de Ural 
fabriek op een zijspan zat met zwetende handpalmen en witte knokkels 
moest ik me toch echt vermannen. Ik zag mezelf al ergens onherroepelijk 
onder het zijspan eindigen ergens op een verlaten weg.

Dit soort gedachten schoten door mijn hoofd toen ik vertrok uit de fabriek 
over de bevroren ondergrond. Het was geen vertrouwenwekkend begin voor 
me. Toen ik bij de uitgang van het terrein een haakse bocht moest maken 
naar rechts klom ik bijna over het zijspan heen om maar stabiel te blijven. In 
de eerste versnelling terwijl ik bijna stil stond. Een klein stukje verder vond ik 
mezelf terug in een sneeuwhoop nadat ik over het voorwiel weggleed, ik was 
gewoon te bang om te sturen en om te slaan. Zo kon het niet langer en dus 

besloot ik om mezelf een Pep-talk te geven, dit moest gaan lukken,  
Ik heb geen 48 uur gereisd naar het westen van Siberie om het binnen de 
fabrieksmuren al op te geven. 

Hier mijn relaas. Ik ben in Irbit, het thuis van de Ural’s. Hier in de enorme 
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uit de Sovjet-periode stammende productiefaciliteit. Een monsterlijk terrein 
van bijna 5 km2 waar vroeger ooit honderduizenden motorfietsen per jaar 
gebouwd werden. Er was een tijd dat iedereen in de Sovjet-Unie er een 
wilde. 

Maar, ondanks de enorme productieaantallen moest men wachtten om in 
aanmerking te komen voor een Ural. Nu, in onze tijd, zijn de grootste markten 
voor Ural  Europa en Amerika. Op deze markten worden door avontuurlijke 
types een 900-1200 exemplaren op jaarbasis verkocht, veel meer worden er 
ook niet gebouwd per jaar trouwens. Wat een contrast, de productie is heden 
ten dage samengevoegd in 1 gebouw, de rest staat langzaam, troosteloos 
weg te rotten.

Ural verkoopt veel minder motoren dan vroeger, o.a. omdat zijspannen een 
aantal ingebouwde problemen hebben. Een daarvan is natuurlijk het voorbe-
stemde doel om de berijder om te brengen, maar dat is de minst belangrijke 
van de nadelen. Net zoals auto’s zijn ze moeilijker te parkeren, ze zijn niet 
echt zuinig, je kunt er niet mee door de file. Maar, net zoals op een motorfiets 
wordt je wel nat in de regen, koud in de sneeuw en in een hoop problemen 
als het fout gaat. Als extra is nog toegevoegd de ingebouwde stuurproble-
men (onderstuur in de rechterbocht, overstuur in de linkerbocht) en de neiging 
om wieltjes op te tillen. Als je dan niet goed oplet verlies je de controle, als 
je net zoals ik een idioot bent ga je over de kop. Toch, ondanks alles is er 
een aparte nichemarkt voor zijspannen. Zeker voor de exentrieke Russische 
spannen heb ik een warm gevoel in het hart. In de ongelooflijk competetieve 
markt voor motorfietsen hebben ze een aparte plaats ingenomen. Dit door 
hun toegevoegde waarde, het zijn de met een verbrandingsmotor uitgeruste 
versies van de berggeiten, ze komen bijna overal, Off-Road en in diepe 
sneeuw, zo dichtbij de natuur als je wilt.  In die omgeving heb je met het voor-
wiel bijna nergens grip. Het werkt in die omgevingen meer als een roer, maar 
het sperdifferentieel aan de achterkant maakt veel goed. De smalle banden 
graven zich diep in de ondergrond en vinden bijna altijd ergens genoeg grip 
om verder te komen, uit de rommel waar je ingedoken bent. Je hebt wel bijna 
een verticale wand nodig om gestopt te worden met een Ural zijspan.
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Iedere Ural die zich ergens op de weg begeeft is gebouwd hier in Irbit. Het 
is eigenlijk onterecht om Ural een motorfietsfabriek te noemen, begrijp me 
niet verkeerd, ze maken hier Ural motorfietsen. Maar ook nog veel meer, 
de bouten, spaken, velgen en bijna alle onderdelen die nodig zijn voor een 
zijspan worden hier in huis zelf gemaakt, dit in tegenstelling tot veel moderne 
fabrikanten die half-fabrikaten aankopen en assembleren in hun fabrieken.
Al die kleine onderdelen worden gemaakt met ouderwetse, archaische en 
grote mastodonten van staal. 

De op een Gatling geweer lijkende frees in de foto wordt gebruikt om stukje 
materiaal af te draaien van de cilinderbussen. Zodra je de 30 cm dikke 
geïsoleerde buitendeur openmaakt die de werkplaats scheidt van de buiten-
wereld word je overrompeld door de geur van ozon en smeervetten. Je kunt 
de olierijke lucht bijna je longen voelen binnenlopen. De andere sensatie is 
leegheid, ondanks dat de fabriek gevuld is met enorme machines (meer dan 
800), zoveel dat er amper ruimte is om ertussen te lopen, zie je bijna geen 
werknemers. 
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Ruwweg werken er momenteel ca. 150 medewerkers, in de gloriedagen 
waren het er meer dan 10.000. De eigenaar Ilya Hait en ik doen ons best om 
personeel te vinden tijdens de wandeling over de fabrieksvloeren. Natuurlijk 
zou het kunnen zijn dat het personeel hem hierbij bewust vermijd, want om 
een Soviet-fabriek om te zetten in een moderne productiefaciliteit wordt niet 
altijd in dank aanvaard.

Om te begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen met de fabriek moet je 
iets begrijpen van het verhaal van Ural. In tegenstelling tot een boel verhalen 
die je vaak hoort was de eerste Ural, de M72 die geïntroduceerd werd geen 
100% kopie van de BMW R71. De exacte volgorde van gebeurtenissen is 
zelfs voor Khait niet duidelijk maar wat blijkt uit zijn onderzoek is dat Soviet 
ontwerpers gestart zijn met een R71 als inspiratie. Daarna is op basis daar-
van een voertuig ontwikkeld wat aan hun eigen doelstellingen voldeed. 

De R71 is door BMW nooit echt bedoeld als militair vervoermiddel. De Duitse 
legerzijspannen werden gebaseerd op nieuwere ontwerpen. De Russen had-
den dus als taak om iets te bouwen wat beter geschikt was voor de oorlog.
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Werkend in het vacuum van een enorme maar geïsoleerde economie was 
Ural niet gehinderd door zaken als gestandariseerde componenten of het 
kosten effectief maken van onderdelen. Toen na de oorlog de zijspannen dan 
ook werden aangeboden aan de burgers werd de prijs niet zozeer bepaald 
door de economie maar door de politiek. Als erfenis van dit soort waren 
deze zaken nog duidelijk aanwezig in de fabriek toen Khait de fabriek 
overnam in 2000. Meer dan 1000 werknemers bouwden niet meer dan een 
handjevol zijspannen met de hand, dit om contracten met het iraakse en 
egyptische leger uit te voeren. Af en toe werd er wat gemaakt voor particu-
liere verkoop. Het hielp natuurlijk ook niet dat deze contracten creatief wer-
den uitbetaald. Zo betaalde het Egyptische leger in bouillonblokjes, je weet 
wel waar je soep van maakt. De fabriek was belachelijk inefficiënt, ongeloof-
lijk duur in bedrijf en er kwamen producten uit die lichtjaren achterliepen tov 
de westerse standaarden en consumenten.

Als voorbeeld, de spaken werden gemaakt in een unieke maatvoering die 
niemand anders gebruikt, dit maakt het niet eenvoudig om van een andere 
partij de spaken te kopen, net zoals de gewone fabrikanten dit doen. Zelfs 
nu worden spaken gemaakt door een antieke machine, zo groot als een huis, 
daarna worden ze met de hand voorzien van schroefdraad door een oud 
mannetje al turend door een leesbrilletje. Hij maakt een doos vol met spaken, 
wacht dan tot hij bijna leeg is en begint opnieuw.

Met die unieke spaken heb je ook unieke velgen en naven nodig en zelfs 
balanceergewichtjes om de spaken. Al die zaken worden nog steeds 
gemaakt in de eigen fabriek. Die manier van werken, eigenlijk belache-
lijk overgecompliceerd, zie je nog terug in veel andere processen in deze 
fabriek. Zestig enorme machines worden gebruikt om de carterbehuizingen 
te maken. Het gietwerk wordt nog steeds gedaan door een gieterij op het 
oude terrein (al is deze gieterij inmiddels wel verkocht aan een derde partij). 
Als een kniebuiging voor de moderne kwaliteit is er door Khait wel besloten 
om voortaan enkel nog zuivere gietmetalen te gebruiken ipv de voorheen 
gebruikte sloopmetalen, dit zou de kwaliteit ten goede moeten komen van het 
eindproduct.
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Inefficientie en specialisatie is ook te zien in het personeel. Vroeger toen 
de overheid de rekening betaalde was iedere werknemer een specialist, 
getraind op een speciale taak op een bijzondere machine. Dat is erg handig 
als je mensen aan het werk wilt houden, maar niet zo handig als je probeert 
om een winstgevend bedrijf op te zetten en je beperkte hulpmiddelen, perso-
neel, zo breed mogelijk probeert in te zetten.

De fabriek was zo gedateerd dat een van de eerste dingen die een Cana-
dees efficiency expert aanraadde was ervoor zorgen dat iedere werkplaats 
een persluchtaansluiting kreeg. Hierdoor kan op de werkplek een onderdeel 
gemakkelijker worden schoongemaakt en nabewerkt. Voor die tijd werd een 
onderdeel bewerkt, de werkplek schoongemaakt met de hand en daarna 
opnieuw bewerkt. Deze zeer tijdrovende manier van werken werd hierdoor 
al een boel verbeterd, helaas werd zelfs zo’n kleine aanpassing door het 
personeel al bezien met veel sceptiscime en weerstand.
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Ondanks de uitdagingen die nog steeds bestaan meer dan tien jaar na de 
overname piekert Khait er niet over om de fabriek te verplaatsen naar een 
meer gunstige lokatie of dichterbij leveranciers en afnemers. Wij als Ural 
hebben ook een morele plicht jegens deze mensen vinden we. De fabriek 
en zijn personeel maken Ural uniek en dat zal niet veranderen zegt Khait, 
ondanks dat hij langzaam aan het bedrijf de 21e eeuw in probeert te sle-
pen.

 Een ding is er echter wel veranderd, Ural print geen eigen geld meer. Tijdens 
de vroege 90-er jaren kon je met het hierboven getoonde ‘geld’ brood krij-
gen bij de bakkerij in Irbit. Je kon dan 6 kilo-broden krijgen voor het geld. 
In een ingestorte economie in die periode was gebrek aan alles. De fabriek 
steunde zijn personeel en stad door te proberen de mensen te helpen. Zo 
werden handige werknemers erop uit gestuurd om te handelen in zijspannen, 
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gereedschappen en onderdelen voor voorraden. Ural maakte daarmee, in 
zekere zijn, zijn eigen lokale economie. Warm water uit de fabrieken werd 
via leidingen naar het naast gelegen Irbit vervoerd, zo kon men de huizen 
verwarmen met de afvalwarmte uit de fabriek. Naast de ‘brood-coupons’ 
werden ook andere coupons gemaakt voor andere dagelijkse artikelen. Als 
je iets nodig had buiten deze adhoc economie dan was er een wissel-koers te 
bedenken. Het brood was de fundering van de economie, niet alleen omdat 
iedereen het nodig had maar ook omdat de bakkerij uitrusting een betaling 
was voor een hoeveelheid zijspannen geleverd aan een ander land. In de 
fabriek werd met deze uitrusting zulk goed brood gebakken dat de lokale 
bakkers zich bedreigd gingen voelen, dit zorgde natuurlijk wel voor wat 
spanning in de nieuwe economie.
 
Dit soort koehandel was niet beperkt tot Rusland alleen. Egypte betaalde 
in bouillonblokjes, iedereen in Irbit at maandenlang soepen. Het probleem 
was wel dat de arbeidsinzet en materialen moeilijk te vertalen waren in 
dit soort incourante betaalmiddelen. De volledige waarde van de spannen 
werd eigenlijk in deze grijze markt bij lange niet behaald. Zelfs met bizarre 
brood-voor-motor prijzen werden Ural producten verkocht met flinke verlie-
zen. Ook dat was niet echt een bijdrage voor de reputatie van de fabriek 
en is zelfs een groot deel van de reden dat de potentiële markten voor de 
goederen verpest werden toen de Russische economie eindelijk wat uitstabili-
seerde aan het einde van de 90-er jaren. 

Deze slechte indruk kwijt raken was een van de grote prioriteiten voor de 
nieuwe eigenaar, Khait. Weliswaar hield het gedurende tientallen jaren Ural 
medewerkers en families gevoed maar ook had het bijna het bedrijf ver-
woest (zoals bij de andere fabrikant KMZ Dnepr gebeurde).
 
Nu, alleen nog zorgen dat die Ural mij niet vernietigd. Zodra ik over mijn 
omvalangst heen ben gekomen reed ik eigenlijk met bedrieglijk gemak over 
de ijsgebaande wegen in Irbit. Cruisend door de stad , over oversneeuwde 
zandpasen en door het bos in een veld gevuld met sneeuw. Niets op aarde, 
geen Jeep, ATV of sneeuwmobiel is zo veelzijdig en capabel. Een van deze 
ondergronden had een ander voertuig stilgelegd. De Ural at het op alsof het 
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er niet was. Het feit dat ik, zonder overdreven training, zonder problemen 
bij pooltemperaturen hier doorheen kon rijden maakt mijn punt alleen maar 
sterker. Als je over ongebaande wegen wilt gaan, vergeet dan de BMW 
R1200 GS of KTM 990 Adventure. Vergeet die dikke LandRover of Jeep, 
koop een Ural!! Ze kunnen bijna overal naartoe komen en als er eens iets 
onderweg kapotgaat, wat zeker zal gebeuren, dan kan bijna iedereen het 
ook weer fiksen. De Ural die ik liet rollen in Big Bear werd door een maatje 
van me, met enkele simpele gereedschappen, weer rijdend thuisgebracht uit 
de jungle.

Ondanks de overeenkomsten met een motorfiets, handvatten, zadel, de 
manier waarop je erop zit, is het rijden van een zijspan iets wat in het geheel 
NIET lijkt op solomotor rijden. Dat is een van de redenen dat ik er altijd 
een beetje meer loop te vechten. Je stuurt naar een hoek toe ipv ervanaf 
bv. Maar, het rijden van een zijspan heeft even zo weinig te maken met het 
besturen van een quad of een auto. Het blijft een apart evenwichtsvoertuig.

Goed rijden met een zijspan betekend ook dat je moet wennen aan het idee 
van een zwevende zijspanbak, Flying the chair noemen we dat in Engels-
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sprekende landen. Bij een aantal manoevres is het bijna onontkombaar om 
de bak af en toe even te lichtten. Voor een angsthaas, zoals ikzelf, moet je er 
echt aan wennen dat het niet automatisch betekend dat je omrolt als de bak 
omhoogkomt. Je kunt heel ver omhoog met de bak zonder dat het echt eng 
wordt, maar het wennen aan dat gevoel is beangstigend.
 
Dus, wat blijft er over, een voertuig dat handvatten en een stuur gebruikt om 
door de bocht te gaan. Om te schakelen, gebruik je de linker voet en de 
koppeling bedien je met de linkerhand. Met de rechterhand geef je gas en 
rem je, met de rechtervoet rem je nog meer. Natuurlijk is er geen ABS en heb 
je alle handen en voeten nodig om het ding stil te zetten. Tegenwoordig is 
er voor 1 schijf en op de nieuwste modellen zelfs rondom. De achterkant en 
zijspan zijn bij de meesten met trommeltjes uitgerust. Meestal zul je de Ural in 
1-wiel aandrijving gebruiken, als het erg slecht wordt is het een fijn gevoel te 
weten dat je met 1 hendeltje het zijspanwiel bij kunt schakelen

Bij het aanrijden van een linkerbocht geef je wat gas bij om de motor door 
de bocht te helpen, eventueel een beetje glijden en tegensturen in de bocht 
op gladde ondergronden. De rechterbochten zijn wat moeilijker, met een 
goede mix van gas en onderstuur en het zijspanwiel een beetje in de lucht 
maak je de mooiste bochten, dit moet je wel leren natuurlijk. Voorzichtig en 
doordacht gebruik maken van gas en remmen helpt je er doorheen. 
(Red: nou snap ik waarom een Amerikaan zoveel brokken maakt op de weg met 
een motor, rijvaardigheidstraining met een zijspan kennen ze niet)

Om kort te zijn, een Ural is geen motorfiets, auto of ATV. Het is een compleet 
uniek voertuig wat niet eenvoudig te berijden is. Stop je die moeite en tijd 
erin, dan krijg je een unieke ervaring ervoor terug op een machine die zo’n 
beetje alles kan en overal naartoe kan reizen.

Was ik bang op de URAL, JA !!. Was dit het waard ? Jazeker, op een dag 
ben ik er misschien zelfs wel goed in .

Wes Siler, Hell for Leather
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My poor man’s biplane   
door Pieter Lettinga

Na de tweede wereldoorlog werd het enorme Amerikaanse leger gedemobi-
liseerd. De meeste soldaten vonden weer een plekje in de burgermaatschap-
pij. Maar dat lukte niet iedereen. Zo kon een aantal gevechtspiloten zijn 
draai niet meer vinden in de gezapige wereld van huisje, boompje, beestje. 
Zij kochten Harley Davidsons uit de legervoorraden en sloten zich aaneen in 
een nieuwe club: de Hells Angels.

Kennelijk is er een verband tussen de liefde voor vliegtuigen en die voor 
motorfietsen. Ook in de reclame kom je deze combinatie met enige regel-
maat tegen. De uitmonstering van berijders van ouderwetse motoren, met 
vliegeniersjack en goggles,  is vaak een knipoog naar het klassieke tenue van 
de vooroorlogse piloot. Ik herken dit verschijnsel.  Je hebt mensen die bomen 
omhelzen of koeien knuffelen. Laatst was er een mevrouw in het programma 
Showroom die een zowel geestelijke als lichamelijke liefde koestert voor 
sommige gebouwen.  Dan ben je wel wat van het padje af. Maar misschien is 
het met mij niet beter gesteld. Ik ben volkomen weerloos tegen de emotie die 
de aanblik van een dubbeldekker uit de eerste wereldoorlog bij mij wekt. 
(Gelukkig geldt dit ook  voor de aanblik van een M72 of een K750).

Mijn kinderen zijn op de hoogte van deze milde stoornis. Vorig jaar gaven 
zij mij als verjaardagscadeau een vliegtochtje in een Haviland Tiger Moth. 
Hoewel deze vliegtuigen van na de eerste wereldoorlog zijn, hebben zij 
voldoende overeenkomsten met hun voorgangers  om de juiste hersendelen te 
prikkelen. 
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Eind augustus was het zover. Op vliegveld Hilversum stond het gele toestel op 
mij te wachten. Deze Tijgermot is eigendom van een groepje KLM-piloten die 
het vliegtuig samen luchtwaardig houden. Sinds het ongeluk met een Dakota  
een paar jaar geleden zijn vliegtochtjes met betalende passagiers verbo-
den.  Maar het is een publiek geheim dat zulke vluchten gewoon doorgaan. 
Formeel betaal je niet voor de vlucht. In plaats daarvan wordt je voor een 
eenmalig bedrag donateur.  

De Tiger Moth is van origine een lesvliegtuig. Alle Britse gevechtspiloten 
tijdens de tweede wereldoorlog  zijn er in begonnen. Als passagier zit je 
voorin. Daardoor kun je makkelijk voorstellen dat je zelf de piloot bent.  Wat 
mij  een beetje tegenviel was het snelheidsgevoel. Omdat je ver boven de 
aarde hangt, kun je de snelheid niet afmeten aan de afstand die je aflegt. 
Een duikvlucht of een looping geeft natuurlijk wel een sensatie van snelheid.
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Maar degelijke manoeuvres  stonden niet op het programma.  Dat je met je 
in een open vliegtuig met je neus in de wind zit draagt wel bij tot de histori-
sche ervaring. Ik had een prachtige middag.

Als ik, zonder op geld te letten, moest kiezen tussen het zelf bezitten van 
zo’n Tiger Moth  dubbeldekker of mijn Dnepr dubbelcilinder, werd het toch 
de laatste. Het aardige van een motorfiets is dat je hem ook voor dagelijkse 
dingen kunt gebruiken. 

Mijn Blauwe Engel staat vanaf 1 maart weer voor de deur. Ik doe er bood-
schappen mee en ga er mee naar mijn werk. Zo geniet ik er vaker van dan 
van een vliegtuig.  

Ik houd het maar bij mijn poor man’s biplane.

Pieter Lettinga
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29 maart ZANDHAPPERSRIT 

Het was weer zover, de 5e zandpadenrit van de UDCN in Brabant stond 
weer op de kalender klaar. In tegenstelling tot vorig jaar toen het rond 
het vriespunt zat en we de rit zelfs opgeschoven hebben was het nu rustig 
voorjaarsweer. In de weken voorafgaand aan de zandrit was het erg droog 
gebleven en het zou dus echt zandhappen worden voor de volgers, ik ben 
toch altijd zo blij dat ik voorop mag deze dag.

Met mijn vaste maatje Mark had ik de route een keer voorbereid, we wilden 
eens een keer een ander stukje route erin stoppen voor de afwisseling. Er 
moest wat meer gehobbeld worden vonden we, zo gezegd en zo gedaan, 
richting Ulicoten en Nieuwe strumpt is nog erg veel onontgonnen zand te 
vinden weet ik en daarheen begaven we ons dus ook. Volgens ons genoeg 
gehobbel te vinden aldaar en met Mark nog even een weddenschapje opge-
zet hoe vaak Roel zou vastlopen met zijn lage BMW.

Op de 29e hadden zich een 10-tal spannen verzameld op de stoep voor 
Robke’s huis in Baarle. Zoals gebruikelijk konden we ons mentaal voor-
bereiden op de rit met een bakkie koffie en een lekkere koffiekoek of 
worstenbroodje voor de liefhebbers. Rondom 10:30 uur rolde nog snel even 
een laatste deelnemer de oprit op dus iets verlaat kon het hobbelen begin-
nen. Na de eerste kilometers werd duidelijk dat Ruud zijn Ural dit keer geen 
zin had om mee te gaan doen, geregeld sprong er een zekeringetje uit en 
dat rijdt niet zo lekker. Na alle zekeringen opgebruikt te hebben werd toch 
maar besloten dat dit keer Ruud als bakkenist ging functioneren bij Roel en 
de Ural mocht gaan uitrustten aan de kant van de weg. 

Roel zijn vlieggewicht zoon Bas kon dan mooi bij mij in de bak, om mijn arme 
Olgatje te belastten met twee zwaargewichten erop vind ik niet zo eerlijk. 
Roel zijn span had meteen een stuk meer grip op de weg en het verhoogde 
natuurlijk mijn kansen in de weddenschap. Genoeglijk doorhobbelend over 
de droge zandpaden had ik weer mooi de gelegenheid om de leden een 
ander stukje Brabant te tonen. 
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Als ze dit nog crossen door de bossen noemen en nog eens gaan verbieden 
dan gaan we de naam aanpassen en noemen we het voortaan een natuur-
toertje. Stoppen we gewoon om de 5 kilometer om een boom te bewonderen 
voor we weer verder gaan. Op zich ging de route uit het hoofdje prima, 
alleen zat er op een gegeven moment een foutje in waardoor we op een 
doodlopend paadje uitkwamen, bleek wel een heel leuk paadje te zijn waar 
diverse bijrijders even hebben mogen uitstappen en duwen en sjorren aan 
de motorfietsen, maken we voortaan maar een stempelpost van. Zo het 1e 
punt is binnen voor Roel, nog een paar keer en de buit is binnen denk ik nog. 
Na een paar uur hobbelen schieten we nog even langs de Ural van Ruud die 
zielig staat te wachtten op zijn baas. Baasje had zijn portemogeld vergeten 
in de motor en dat is toch wel handig af en toe. 

Op naar Baarle Nassau voor een korte stop in de volle zon op een binnen-
tuin bij De Lantaern. Ik ben zelfs voor de zon gaan schuilen, zo warm was het 
deze dag, en dat in maart. Dat moet nog wat worden dit jaar.
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Na de stop verder met het tweede deel van de route wat eigenlijk vnl. over 
de bekende paden ging. Hier was ik wel weer in staat om mijn rechteruitlaat 
kapot te meppen op een steentje, dat gebeurt me helaas wel vaker, ga denk 
ik toch maar terug naar het 2-1 systeem wat standaard op een MT-16 zit. 
Beter dan ieder jaar mijn uitlaat weer in elkaar te moeten lassen. Verder nog 
puntje 2 en 3 gescoord voor mijn weddenschap, dank je Roel. 

Tussendoor nog een kort bezoekje gebracht aan de Hardelhoeve waar we 
ons voorjaarstreffen gaan hebben, kunnen die alvast zien wat voor volk ze 
op het veld gaan krijgen over een paar weken.

Aan het einde van de rit vond ik dat Ties nog even het recht had op revan-
che op de modderpoel van twee jaar terug, toen was hij net te veel voor de 
BMw/MT16 combi. Nu was het een ander verhaal, na een korte verkenning 
langs de rand van het water vond Ties dat volgas de beste optie was en 
dook hij spontaan de poel in. Minstens 100 meter water verder kwam hij tot 
stilstand. Ah, nee toch, niet weer winst voor de poel! 
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Ik besluit al om te keren om achteruit de poel in te gaan en een touwtje toe 
te werpen als ik ineens een pruttelende BMW hoor, verhip, het ding doet het 
nog. Na wat melken aan het gas komt er weer beweging in en Ties kan op 
eigen kracht de poel overwinnen. Poel 1 - Ties 1, volgend jaar de slag om de 
trofee.

Het is weer bijna genoeg geweest denk ik en na nog een lekker stukje mul 
zand en het obligate toertje door het bos wordt het tijd om terug naar 
Loveren te gaan. Bij Robke aangekomen kan iedereen nog even napraten in 
het zonnetje over een volgens mij goed geslaagde dag, bijna 80 km. over 
het zand met af en toe een klein stukje verhard om de motoren af te koelen. 
Behalve de Ural met een kleine kortsluiting geen echte pech te noemen of het 
moeten wat lekke schokdempers zijn, achterstallig onderhoud noemen we dat. 
Thuisgekomen zie ik de eerste foto’s en filmpjes al op het forum staan, altijd 
leuk voor de thuisblijvers.

tot volgend jaar,   Benno
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Voorjaarstreffen UDCN
door: Anke en Wim van Sorge

Pas lid en dan gelijk maar een verslag van het treffen doen. Even adem hap-
pen dan maar en ergens beginnen. Eerst maar eens voorstellen: wij zijn Anke 
en Wim en komen uut Zeeland (Ritthem). Ik heb er net 65 jaar opzitten en 
Anke loopt 3 jaar achter. Ben nu geraniums aan het stekken dus.

Vanaf het klompenschooltje en een brommerperiode ben ik gelijk op de 
motor gestapt. CZ, Sparta, R26, R61, enz totdat de japanners mooie brom-
mers gingen maken. Toen kwam er een CB 450 2 cil, en toen er ontdekt werd 
dat de krukassen niet zo best waren volgde er een CB750 4cil. Nou, dat was 
wel even motorrijden in die begin 70 er jaren. Het kon niet op; elk weekend 
waren we onderweg. Noorwegen, Polen (toen de wachtorentjes nog aan de 
grens stonden), Spanje en een boel motortreffens. Trouwen in 1976 (op de 
motor natuurlijk) en weer tuffen met die handel. In die tijd was de zeeuwse 
motorclub best actief, waar veel met zijspan reden. In Engeland en Zweden 
was de Jumbo Run al een bekend gegeven. In Nederland en Belgie begon 
men daar ook mee. Ik meen dat we in 1972 voor het eerst een bakje kochten 
en dat met een hulpframe aan onze CB 750 schroefden. Van solo en dan 
meteen de Belgische Jumbo Run gereden. Wat heb ik in dat stuur zitten knij-
pen onderweg. Er waren op die smalle slechte weggetjes in Vlaanderen toch 
een aantal die de sloot ingingen. Wij bleven daar gelukkig van gespaard.

Dankzij de actieve zijspanleden ( die ook naar het Elefanten gingen) kochten 
we een R61 om het steibbakje daaraan te koppelen. En dan met de hele 
ploeg naar de Nurburgring met in de bak: een baal hooi. Op de Honda 
had ik vrij snel een oliebadkettingkast gemonteerd. Daarmee reden we naar 
Toledo en terug, zonder naar de ketting te kijken. 40.000 km kon de ket-
ting mee. Na de Honda, die olie ging gebruiken, kwam een Ducati GT 750 
(koningsasser). En kort achter elkaar 2 jongens. De Duc kwam stil te staan en 
de inmiddels zoveelste BMW R60 kreeg een jupiterbak, die ik doormidden 
heb gezaagd en verbouwd. In motorkringen werd het al gauw “ het aqua-
rium” genoemd. Maar de kinderen zaten lekker droog. 
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En als de kinderen groeien moet de motor ook groeien natuurlijk. Het 600 
blok werd een 900S blok, en de bak kreeg er nu nog een “ duivenhok” 
bovenop. Daarna nog een R100 RT met de grootste bak van Nederland. En 
die was zo groot, dat alle bagage die we daarin/op kwijt konden NIET in 
onze Fiat Weekend Stationcar kregen.

Dan komt er natuurlijk een tijd dat de kinderen zeggen: Bekijk het maar. 
Dus weg die grote en zware BMW. Tijd voor de Duc. Maar …... na 20 jaar 
zijspanrijden zet je dat niet zomaar overboord en drie jaar later stond er 
een JAWA 639 met Velorex. Heeft ons trouw 5 jaar lang naar het Elefanten 
gebracht en de Jumbo Run Belgie en ook onze plaatselijke Zeelandia run. 
Vanwege gekanker van achteropkomende mensen over koppijn hebben we 
de JAWA maar omgeruild voor een DNEPR !!! 

En zo is het gekomen.

Vrijdagmorgen hebben we de kampeerspullen van zolder gehaald en opge-
laden. We hadden gepland om een uur of 4 in Baarle Nassau te zijn. Omdat 
we wind tegen hadden (je zou er bijna aan wennen) bedacht ik me om toch 
maar een groot deel van de A58 te pakken tot Hoogerheide. Ik kon de motor 
met een beetje slipstreamen op 80 per uur krijgen. Als dat vliegwiel maar 
gang kan maken lukt het wel. 

Bij Hoogerheide eraf en dan binnendoor via Essen, Wuustwezel en Hoogs-
traten bereikten we Baarle Nassau. Met dat we Baarle Nassau binnenre-
den kwamen we een aantal oude traktoren tegen (een aantal Buldogs), die 
met vette ploffen door de straten reden. We hadden eerder al een bordje 
“ gloeikop” gezien. Oostelijk van het dorp of stad moest de Hardelhoeve 
liggen. Voor ons gelukkig, had de organisatie bordjes gezet. Wegens het 
ontbreken van digitale tv op de motor waren we daar blij mee. 
Bij de zorgboederij aangekomen stonden al best veel tenten. Het onthaal 
was hartelijk en we voelden ons al meteen thuis. Bij het sanitairgebouw stond 
koffie, limonade en koeken voor de liefhebber. Er stond een schrale koude 
noorden wind. 
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De zorgboerderij, waar verstandelijk en motorisch gehandicapte jonge-
ren een of meerdere dagdelen per week bivakkeren is van oorsprong een 
varkensboerderij. De eigenaars hebben het dierenrijk uitgebreid met kippen, 
geiten, kleine varkentjes, kleine paardjes en uiteraard veel kleine aaibare 
dieren voor de gasten. Ook hebben ze een planten- en groentenkas, als 
bezigheidstherapie. 

Het sanitairgebouw was gloedje nieuw. En er was ook warm water. 
Vlug even de van huis meegenomen macaroni verorberd, en dan was het tijd 
om een rondgang te doen over de camping. Op twee BMW's na waren het 
allemaal russische en chinese motoren met zijspan, en twee solomotoren. 
Er werd nog een korte zandpadrit gereden waar ik denk wel 10 spannen 
voor in waren. Ik zou ook wel meegegaan zijn, maar ik had het te koud van-
wege het ontbreken van een dikke laag spek. Ik heb de eerste paar honderd 
meter gefilmd, maar ik zie alleen een stofwolk. Met het donker worden werd 
een houtvuur gestookt. Dat was wel heel erg nodig. 
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Zaterdagmorgen scheen de zon, 
maar het zou toch niet ver van nul 
graden gezeten hebben. Benno 
riep ieder even in een kring om 
uitleg te geven over de toertocht. 
Die zou verreden gaan worden 
volgens het follow up systeem. 

Om een uur of 10 was er voor 
de aanwezige gasten van de 
zorgboerderij een kort ritje in de 
bak. Om 11 uur (en geen minuut 
later!) zou de toertocht starten. 
Bleek een band van de bak van 
iemand lek te zijn. Plots waren er 
4 monteurs en 20 man publiek, en 
anderhalve minuut later vertrok-
ken we. 

Rob met passagiere in de bak 
voorop, en bij elke afslag wees 
zij de plaats aan waar de 
achteropkomende motorrijder 
moest gaan staan, zodat de hele stoet kon volgen en als er eens een gaatje 
zou vallen in de colonne dan was die motorrijder als een baken op zee. En 
ik moet zeggen: het ging moeiteloos, ook bij stoplichten waar toch echt niet 
iedereen inééns over kon steken. Ook Rob paste dan de snelheid wat aan of 
als de weg het toeliet stopte hij in de berm. 

Wat ook heel erg prettig was, dat was de snelheid waarmee Rob de route 
reed. Mijn teller wees 120 aan, maar dat doet hij ook stilstaand. Ik schat de 
snelheid op 40/50. En dat was heel prettig, zo kon je ook nog om je heen 
kijken, en dan viel mij en Anke het mooie landschap waar we doorheen trok-
ken op. Onder het rijden door probeerde ik de motoren te tellen. Ik kwam zo 
aan 22 stuks. 
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Als hekkensluiter reed Benno met een bos touw op de neus van zijn bak die 
gelukkig de hele route daar is blijven zitten.

Op een gegeven moment kwamen we aan bij de Abdij in Postel. Hier hebben 
we wat gegeten in een van de restaurantjes. Het is er helemaal niet meer van 
gekomen om in de abdij rond te kijken, we hadden te lang aan tafel geze-
ten. Maar het eten was prima en genoeg. De tweede helft van de route was 
iets korter, maar niet minder mooi.

Terug in Baarle Nassau even gestopt voor inkopen voor de BBQ van van-
avond. De club had zelf al voor brood, saus, limo, salades en bestek 
gezorgd, zodat ieder alleen maar in de Jumbo bij de vleesafdeling te vinden 
was. 

Terug op de camping. Daar werd door de beheerder een rondleiding gege-
ven. Best interessant hoe ze de toevertrouwde gasten weten te boeien en te 
stimuleren. In verband met de hygiëne mochten we niet bij de varkens. Dan 
maar een kijkje door de niet al te grote ramen: ik dacht eerst dat ik koeien 
zag staan, maar ze waren toch echt wit/rozig. Maar het formaat …......!.
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Dan was het tijd voor de algemene ledenvergadering. Deze verliep heel 
soepel en was dan ook meer een verplicht nummer, maar ieder was in de 
gelegenheid zijn zegje te doen. Voor ons als nieuw lid was dat een bevesti-
ging dat we goed terecht zijn gekomen. Allemaal mensen met een passie!
Beregezellig was het rond de BBQ. Er was zoals altijd weer overvloed. 
Na de BBQ moest de vuurton weer in de hens. Rondom deze ton was het leuk 
om al die verhalen aan te horen, met op de achtergrond live gitaarmuziek 
van Sjaak. En er is nog iemand spontaan omgevallen, maar dat lag aan het 
stoeltje. Ik heb het gezien! Het hondje dat onder de stoel lag werd door een 
ruk aan zijn riem weggetrokken, waardoor beiden het er goed af hebben 
gebracht. 

We kijken terug op een mooie dag, waarbij de zon ook zijn best heeft 
gedaan. Die nacht is het echt koud geweest, want ik begreep dat iemand 
ijsklontjes in de aanbieding had. Met minder wind en genoeg zon was het 
heerlijk ontbijten bij de tent. Fijn om te zien was ook dat er kinderen en 
oudere jeugd meegekomen waren. Dat doet ons weer terugdenken aan de 
tijd dat onze kinderen ook meegingen naar treffens.

En dan gaat ieder weer in- en oppakken. Ook gisteren voor de toertocht 
en vandaag heb ik niemand naar zijn olie zien kijken of bougies vervangen. 
Allemaal één trap en het loopt. Ik ben daar jaloers op, want ik moet nogal 
eens vaak trappen. Nu ook weer. Intussen heb ik het denk ik wel gevonden. 
De inlaatklep staat dan te ruim. Ik ga weer voorbereiden (kleppen nakijken) 
voor de Zeelandiarun bij ons in de buurt, en daarna komt Dordt in stoom, 
Oostbloktreffen in Friesland, Eurogespanntreffen Luxemburg en, en, en dan is 
het weer winter!

Nog even een toevalstreffer tijdens de Zeelandiarun: Van verre zagen we 
de Magirus-Deutz van Sjaak en Diana staan. Zij waren op het bluesfestival in 
Kwadendamme.    

Dank aan ieder die dit weekend heeft georganiseerd. 

Tot weerziens   Anke en Wim van Sorge
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Agenda 2014

Voor je ligt de agenda voor 2014. Hier 
staan meer activiteiten op dan dat wij zelf 
organiseren. 

Sommige van de activiteiten worden door 
veel leden van onze club bezocht dus 
nemen wij ze op in onze agenda. 

Activiteiten die voor 11 mei plaatsvinden worden apart behandeld in deze 
Twin.

Bij UDCN activiteiten staat het er achter vermeld. Sommige activiteiten 
staan nog niet helemaal in de steigers, maar de data liggen vast. Als er 
meer over bekend is vind je dat in de digitale nieuwsbrief of Russian Twin.

20-21 en 22 juni ZOMERTREFFEN    UDCN

Deze zomer gaan we naar een, voor een aantal oude rotten, vertrouwde 
locatie in Dedemsvaart. Als speciale highlight gaan we zaterdag met een 
mooie route naar de classic-TT in Gramsbergen.

6 september VLIETLANDERIT     UDCN

Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een onvergete-
lijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek. www.vlietlanderit.nl/
Inschrijven.htm

12-13 en 14 september NAJAARSTREFFEN   UDCN

Om de eerlijke verdeling over het land compleet te maken is ons laatste 
treffen in het westen van het land in de omgeving van Noordwijk.
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begin oktober SLEUTELDAG   UDCN

Heb je onderdelen die je kwijt wilt? Neem ze mee, misschien kun je er een 
ander weer een plezier mee doen. Zoek je onderdelen? Ook dan kun je 
terecht bij je mede clubleden of een onderdelen leverancier. 

Dit jaar geen tweede sleutelweekend, maar wel een veelbelovende sleutel-
dag. Niet in Leimuiden maar in de buurt van Apeldoorn dit keer !! 

Naast het sleutelen gaan we die dag nog hele leuke dingen uitvoeren. Houd 
je Digitale nieuwsbrief (en de volgende Twin) goed in de gaten. Geloof me, 
dit wordt er een waar je bij wilt zijn.
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Afgang van een dictator.

Nadat Viktor Janoeko-
vitsj uit Kiev was 
gevlucht, trok een 
massa mensen naar 
zijn buitenhuis, om zich 
te vergapen. Uiter-
aard was er de sma-
keloze inrichting van 
iemand die geen raad 
weet met zijn geld; de 
welhaast verplichte 
gouden kranen in toilet 
en badkamer, maar ook 
een privé-restaurant in de vorm van een reusachtig schip, genaamd ‘Galleon’, 
vanzelfsprekend een goed geoutilleerde dierentuin, natuurlijk diverse golf-
banen, een sauna, broeikassen voor verse bloemen (je wil toch iets leuks op 
tafel kunnen zetten), een deel van een Griekse tempel, en een eigen meertje 
voor de deur. De poort was niet alleen met prikkeldraad beveiligd, maar ook 
met palen die uit de grond komen, om een verrassingsaanval te voorkomen. 
Er werd een massief gouden munt, met afbeelding van de president, met een 
gewicht van een kilo gevonden, naast vele andere kleinere goudbaren.

Maar dat was voor mij 
niet eens het meest inte-
ressante. De eigen ben-
zinepomp op het terrein 
gaf het al een beetje 
aan: Janoekovittsj was 
ook een verzamelaar van 
auto’s en motoren. 

In de enorme garage 
staan ze zij aan zij, van 
alles meer dan één: Zil 



 35

en GAZ limousines, Mosk-
vitch, Tsjaika’s. Personenwa-
gens en vrachtwagens. 
Burgerwagens en militaire 
voertuigen. Daaronder ook 
een Willys jeep, Dodge 
1942 truck, en als vreemde 
eenden in de bijt een 
1963 Chevrolet Impala en 
een Bentley, waarschijnlijk 
‘cadeautjes’.

Voor ons zijn de motoren 
meer interessant: een Dnepr 
MB, een BMW R69 met 
zijspan, een Ish 49, en nog 
een Ish 49, een zeldzame 
Dnepr Eskort, een apart 
model dat alleen werd 
gebruikt door een speciale 
eenheid die hoge bezoekers 
escorteerden, een Jawa en 
nog een paar die ik niet 
thuis kan brengen.
Voor zover mij bekend 
werd er tijdens de ‘kijkdagen’ zorgvuldig opgelet dat er niets werd vernield 
of meegenomen. Al het bezit van Janoekovitsj is verbeurd verklaard en valt 
toe aan de staat Oekraïne. Alles in en om zijn huis is dus van iedereen en 
blijft daar voorlopig. Hoewel het een enorme collectie zeldzame voertuigen 
is, wordt de waarde op slechts ongeveer 4 miljoen dollar geschat. Niet alles 
wat zeldzaam is heeft ook verzamelwaarde...
Meer zien? 

http://www.autoweek.com/article/20140303/CARNEWS/140309969

       Frans
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
UDCN dd zaterdag 3 mei 2014

1. Opening
Benno opent de vergadering bij afwezigheid van de voorzitter om 18.32 
uur en heet alle leden hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat 
De door het secretariaat ontvangen stukken worden verder niet nader 
gespecificeerd. Die ingekomen stukken die een antwoord behoefden zijn 
afgehandeld en de stukken die relevante informatie voor de leden bevatten 
zijn gepubliceerd in de Russian Twin.

3. Bestuurlijke items
Ondanks dat de volledige cijfers van het afgelopen jaar nog niet definitief 
zijn kunnen wij constateren dat er dankzij de besparingen op de drukkosten 
en het vervallen van de papieren Nieuwsbrief geen reden is om de contri-
butie te verhogen. 

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

5. Kascommissie
Bij afwezigheid van de penningmeester is de benoeming van de kascommis-
sie verplaatst naar de Buitengewone LedenVergadering op het Zomertref-
fen..

6. Verslag van de secretaris
Zie punt 2.
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7. Verslag van de penningmeester
Bij afwezigheid van de penningmeester wordt dit besproken op de buiten-
gewone ledenvergadering op het zomertreffen.

8. Verslag van de redactie
Behoefte aan kopij blijft. De aanvoer is erg wisselend. Onze overstap naar 
een andere drukker is niet alleen financieel een vooruitgang, maar ook 
kwalitatief. De papieren nieuwsbrief is definitief verdwenen en vervangen 
door een digitale nieuwsbrief.  Het aantal inschrijvingen op de digitale 
Nieuwsbrief staat nu op 120 leden. Dit is nog niet de helft van het totale 
aantal leden. Wel is duidelijk dat in het huidige bestand de harde kern 
nagenoeg geheel vertegenwoordigd is.

9. Verslag van de clubwinkel
De Clubwinkel loopt goed en dankzij de innovaties van het afgelopen jaar 
wordt er een structureel positief resultaat behaald.

10. Verslag treffencoördinator

Watjestreffen
Geslaagd weekend met mooi weer (als ik mij goed herinner) op onze 
nieuwe vaste locatie in Oud-Valkeveen. Door ziekte kon onze watjes kok 
niet aanwezig zijn maar dat werd goed opgevuld door andere mensen.
Financieel: Budgettair neutraal als ik mij goed herinner. Er is geen financiële 
verantwoording van.

Zandhappersrit
Na een eerste afgelasting vanwege de temperatuur in maart uiteindelijk 
met een beperkte groep een tocht gereden.
Financieel: budgettair neutraal. 

Voorjaars sleuteltreffen
Met heel behoorlijk weer een prachtig weekend gehad met een man of 10 
die zijn blijven slapen.
Financieel: Het kost geld want een deel gaat voor rekening van de club.
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Voorjaarstreffen
Geslaagd weekend met mooi weer in Hall op de Veluwe.
Ruime opkomst met 38 betalende deelnemers.
Financiëel: Zeer geslaagd met een positief resultaat van ruim € 300,00

Zomertreffen
Helemaal in het noorden in Eelde. Harley Davidson rijders blijken ook men-
sen, hoewel niet zo communicatief als onze clubleden. Bescheiden opkomst 
met 20 betalende deelnemers. Waarschijnlijk speelt hier de afstand mee. 
Na een verregende vrijdag trok het weer zaterdag redelijk bij en werd het 
een mooi weekend in een perfecte locatie.
Financiëel: Precies op € 0,00 gespeeld.

Najaarstreffen
Ook in Weert was sprake van een geslaagd weekend. Dankzij een grote 
tent van de organisatie kon de op vrijdag en zaterdagmorgen neerdalende 
regen goed bestreden worden. Bescheiden opkomst met 18 betalende 
deelnemers en 6 engelse gasten.
Financiëel: Precies op € 0,00 gespeeld.

Vlietlanderit
Met ongeveer 30 motoren waren er net genoeg zitplaatsen. Dit werd vooral 
veroorzaakt door een in vergelijking tot voorgaande jaren groot aantal 
afmelders.

De organisatie van de Vlietlanderit wordt volgend jaar strakker ter hand 
genomen ter voorkoming van irritatie bij de deelnemende motoren over de 
toewijzing van bewoners. Dit jaar voor het eerst een verlies van € 18,00 op 
een omzet van  € 700,00. Waarschijnlijk wordt er volgend jaar een eigen 
bijdrage van de bewoners gevraagd.

Najaarssleuteltreffen
Minder mensen hebben overnacht dan in het voorjaar.
Ook hebben minder mensen de zaterdag bezocht ondanks stralend weer.
Financieel: Het kost geld want een deel gaat voor rekening van de club.
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Aankondiging 2015

Het Watjestreffen keert in 2015 terug naar zijn roots. Het tweede week-
end van februari op onze vertrouwde locatie “De Woensberg” in Huizen. 
(Applaus)

Roel spreekt zijn waardering uit aan alle mensen die een treffen mogelijk 
hebben gemaakt en in het bijzonder Benno en Rob voor het laatste treffen.

11. Jubileum. 
In 2015 bestaat de UDCN 25 jaar. De afgelopen jaren hebben wij als 
bestuur hiervoor de ideeën aangedragen. Dit keer willen we de leden vra-
gen om met ideeën te komen. Huib Stiegelis en Jan Wassenaar hebben de 
eerste ideeën. Jan stelt een reis naar de Uralfabrieken voor en Huib biedt 
aan om live muziek te verzorgen.

12. Rondvraag
Edje vraagt bij welke leeftijd je moet gaan betalen voor een treffen? Hier is 
geen officieel beleid voor geformuleerd maar de treffencoördinator houdt 
de leeftijd van 18 jaar aan voor de eigen bijdrage aan een treffen.

Gevraagd wordt door Ria of er opgelet wordt dat treffens ook toegan-
kelijk zijn voor mensen met honden. Bestuur geeft aan hier zover mogelijk 
rekening mee te houden maar soms lukt het niet. Verder blijft het ook de 
verantwoordelijkheid van de eigenaren om op hun dieren te letten.

13. Sluiting
Benno sluit de vergadering om 18.50 uur.
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Moet ik mijn zijspan laten keuren?

De laatst tijd komt steeds vaker de vraag op of een zijspan omgekeurd moet 
worden van L3e (solomotor op kenteken) naar L4e (zijspan op kenteken).

De RAI vereniging heeft een en ander op een rijtje gezet. Hun samenvatting is 
dan wel niet rechtsgeldig maar geeft een duidelijk overzicht. Op hun komen 
zij tot de conclusie dat motoren van voor 1999 waar op enig moment een 
zijspan aangehangen is voorlopig nog geen omkeuring noodzakelijk is. Wil je 
het hele artikel lezen zie deze link.

http://www.raivereniging.nl/dossiers/regelgeving-algemene-wettelijke-eisen/euro-
pese-regelgeving/europese-typegoedkeuring-gt.aspx

Om toch meer zekerheid te krijgen de vraag ook aan de RDW gesteld. 
Zij kwamen met het volgende antwoord.

Antwoord RDW dd 7 april 2014

Wanneer een gekentekend voertuig wordt gewijzigd is in veel gevallen een 
technische keuring noodzakelijk. De basis hiervoor is te vinden in de Regeling 
voertuigen, hoofdstuk 6. De Regeling Voertuigen vind u op de volgende web-
site: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798. In dit hoofdstuk is omschreven 
welke wijziging tot een keuring bij de RDW leidt.

Algemeen geldt dat die toelatings- en permanente eisen welke geraakt wor-
den door de uitgevoerde wijziging opnieuw beoordeeld moeten worden.

Voertuigen met een Datum Eerste Toelating (DET) van voor 1 juli 1999 
voldoen aan de toelatingseisen wanneer deze voldoet aan de permanente 
eisen. U kunt de permanente eisen vinden in hoofdstuk 5 van de Regeling 
voertuigen op de volgende website: http://www.wetten.nl. 

Voor voertuigen met een Datum Eerste Toelating (DET) van na 31 juni 1999 
geldt dat deze dienen te voldoen aan de toelatings,- en permanente eisen. 
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De toelatingseisen kunt u vinden in de Wijze van keuren, deze Wijze van 
keuren kunt u vinden via de volgende link: 
http://www.rdw.nl/sites/igk/Paginas/Motor.aspx?path=Portal/IGK/Motor. 

De permanente eisen kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de ‘Regeling voertui-
gen’.

Tevens dient een motorfiets, ongeacht de DET, bij wijziging in de constructie te 
voldoen aan artikel 3, onderdeel b, van bijlage IX, hoofdstuk 3, voor zover 
dit naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer noodzakelijk is met het oog 
op het verkeersveilig gebruik van het voertuig.

Dit betekent dat u het voertuig individueel getoetst kan worden. Als er indivi-
dueel wordt getoetst, wordt verzocht met testen aan te tonen dat:
“de constructie deugdelijk en voldoende stijf is”, en “het weggedrag stabiel is 
en dat het voertuig niet in een ongewenste trilling raakt”.

Voor wie de details van deze eisen wil bestuderen de volgende link
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/volledig/geldigheidsdatum_22-05-
2014#BijlageIX

Beide testen kunnen worden uitgevoerd op het testcentrum te Lelystad (TCL).

“Oude” voertuigen

Voorheen werd vanuit het voertuigreglement de zijspanaanbouw niet als 
keuringsplichtig aangemerkt. Met de komst van de Regeling voertuigen is dat 
anders. Bij een zijspanaanbouw wijzigt in ieder geval de voertuigcatego-
rie van L3e naar L4e waarbij volgens hoofdstuk 6 een controle zou moeten 
plaatsvinden op het voldoen aan de eisen. 

Momenteel wordt gewerkt aan een keuringsprocedure waarbij met name ten 
aanzien van de oudere reeds bestaande zijspancombinaties wordt bekeken 
hoe aanpassing van de registergegevens zo eenvoudig mogelijk kan plaats-
vinden. Binnenkort wordt uitsluitsel verwacht. 
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U wordt geadviseerd de RDW Website ( http://www.RDW.nl ) te volgen voor 
eventuele publicaties over dit onderwerp.

Nog niet duidelijk dus maar voor zijspannen van voor 1 juli 1999 (datum 
invoering zijspan als type) lijkt er voorlopig niet veel aan de hand en voor 
hen lijkt het voorlopig beperkt te blijven tot een lichte keuring. Hoe het beleid 
voor nieuwe spannen is/ zal worden heb ik nergens kunnen vinden.

Het artikel is ook te vinden op www.udcn.nl/zijspankeuring

Roel de Glopper
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Oostblokdag 2014
Doorneburg

De laatste jaren hebben we als UDCN de Oostblokdagen bezocht met onze 
clubstand en spullen. Een paar keer in de kassen in Aalsmeer, een keer in 
het Oosten van het land in Dalfsen en dit keer in het nieuw te openen Skoda 
museum te Doornebrug (buurt van Arnhem). Op een zondag was het zover en 
ben ik afgereisd richting Doornebrug. Met het koekblik want door strategisch 
plannen hoefde ik geen motor mee te nemen. We hadden een mooi stukje 
gang ter beschikking alwaar we de meegenomen motoren konden plaat-
sen. Edje zijn Rus, Gerrit zijn Chinees, Ruud met een pruttelende tweetakt en 
de rest met allerlei moderne hardware. Flatscreen televisie, mediaspelers, 
laptops en natuurlijk een Senseo maakte het feest compleet. Dit keer was er 
buiten de UDCN geen enkele andere motor club aanwezig, dat was nu jam-
mer want het zou zo goed zijn om eens met elkaar te praten tussendoor.
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Gelukkig wel een aantal belangstellenden waarmee we over motoren heb-
ben kunnen praten. Ook nog even een rondje gelopen tussen de auto’s maar 
ik moet voor mezelf nu toch echt vaststellen dat motorclubs en autoclubs toch 
niet altijd dezelfde typen mensen als lid hebben. 

Dankzij het geweldige weer (niet echt) was er aan motorrijders ook niet echt 
een overvloedig aanbod. Een paar helden die er toch doorheen kwamen kre-
gen een lekker bakkie koffie om bij te komen. Ik heb welgeteld 1 Rus geteld 
buiten, een Dnepr MB-750, dat dan weer wel. 

Redelijk vroeg in de middag begon het grote opruimen al links en rechts in 
de diverse stands dus begonnen we ook maar op te ruimen. Voor vieren was 
het al weer gedaan en kan de terugreis beginnen. Ik vond het dit keer niet 
echt bijzonder, jammer, gemiste kans denk ik bij mezelf. Misschien volgend 
jaar toch maar eens over Hardenberg nadenken, alhoewel dat helemaal een 
p...eind uit de richting is. Nog vrijwilligers om een standje te draaien aldaar ?

Benno

p.s. Dankzij roel en Joke hebben we nu 
voortaan banners die we kunnen 
ophangen ipv de grote oude 
stand. Stuk handiger in 
het gebruik

UDCN 

 URAL DNEPR CLUB NEDERLAND

De Ural Dnepr C
lub Nederland is in 1990 opgericht door een 

stel enthousiaste motorfanaten, omdat er op dat m
oment geen 

importeur in
 Nederland meer bestond. De typegoedkeuring was 

ingetrokken zodat m
en terug moest vallen op dure ombouwsets 

of duistere praktijken om toch maar een kenteken te verkrijg
en. 

Ook het O
ostblok was toen nog niet zo open als nu.

Onze club is vernoemd naar tw
ee van de bekendste (en meest 

verkochte) R
ussische motorfietsen, de Ural en de Dnepr. B

ui-

ten deze twee fietsen zijn er natuurlijk
 nog veel m

eer m
erken, 

waarvan verreweg de meesten worden voortbewogen door een 

tweetakt m
otor, m

aar de twee genoemde merken zijn wel het 

meest bekend met hun 650cc boxermotoren sterk gelijkend op 

hun Duitse neven. De leek zal van een afstand het verschil tu
s-

sen beide fietsen niet in
 één oogopslag kunnen zien.

Tegenwoordig worden binnen de club ook de Chinese Chang 

Jiang motoren vertegenwoordigd omdat deze gerelateerd 

zijn aan de russische motoren. De Chinezen zouden de oude 

zijklepper produktielijnen hebben gekregen van de Russen.Ziju 

brachten een aantal veranderingen aan in het originele concept. 

In essentie is en blijft 
het nog steeds de nagebouwde R71 van 

het beroemde Beierse Merk.

www.udcn.nl
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Zomertreffen met een klassiek tintje
20-21 en 22 juni 2014

Het Zomertreffen is dit jaar op een voor een aantal mensen bekende locatie 
in Dedemsvaart. 

Het treffen is weer op camping “de Woudbloem” in Dedemsvaart.
Het is een kleine camping met eenvoudige sanitaire voorzieningen. Er is een 
gezellige overkapping aanwezig waar we gebruik van kunnen maken (mocht 
het weer eens tegen zitten). Er is een mogelijkheid om een fikkie te kunnen 
stoken in een vuurton.

We hebben dit jaar een speciale toertocht naar de classic TT in Gramsber-
gen waar we kunnen gaan genieten van oldtimers zoals het hoort. Jankend, 
gillend en brullend door de straten.

De kosten zullen voor een weekend ± € 30,00 per persoon zijn. Kinderen 
gratis.Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Programma:

Vrijdag 14.00 uur Aankomst .Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom .   
  Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
  Boodschappen doen kan tot 21.00 uur ’s avonds in Dedems 
  vaart (3,5 km)
19.00 uur Technische keuring deelnemende motoren Classic TT in   
  Gramsbergen.
  Bij deze keuring zijn de meest bijzondere racemotoren te  
  zien en te horen: Honda, BMW, Yamaha,Ducati, MV Agusta,  
  Gilera etc. 
  ’s Avonds het kampvuur met de ons bekende hap (en stevige)  
  drank.

Zaterdag 11:00 uur Toertocht naar de Classic TT
  Let op geen tankstop tijdens de route. Zorg voor een volle  
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  tank. 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 BLV (buitengewone Ledenvergadering) met verslag van de  
  kascommissie en de penningmeester
 
18:15 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.

Aanmelden bij: Roelof Vrieling  sanroe@home.nl 
  (geen telefonische aanmelding)

Adres van de Camping
 
Camping “de Woudbloem” 
Tottenhamstraat 3 
7701 BL Dedemsvaart. 

Route beschrijving 

Vanaf de A28 afslag nr 22 (de N377) richting Slagharen Dedemsvaart. 
Je rijdt door Nieuwleusen (laatste tankstation, TANGO), Balkbrug steeds 
rechtdoor richting Dedemsvaart. Afslag Dedemsvaart ga je eraf en aan het 
eind van de afrit rechts. rotonde ¾ richting Lutten. Dit is de Langewijk. Bij 
de tweede rotonde rechtdoor dit is het Rheezerend, deze gaat over in de 
Tottenhamstraat Na 3,5 km is er een scherpe bocht naar rechts gevolgd door 
een scherpe bocht naar links. In deze laatste bocht ga je direct rechtsaf en 
dan zie je de camping schuin voor je.

      Roel de Glopper
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Tweetakt
Door: Pieter Lettinga

Tweetakt motorfietsen zijn zeer impopulair. Daar zijn goede redenen voor. 
Om te beginnen met het uiterlijk. Bij een Honda viertakt brommer krijg je de 
indruk dat het geen brommer maar een kleine motorfiets is. Bij Jawa's en MZ's 
van de laatste tientallen jaren krijg je juist het idee dat je niet met een motor 
maar met een opgepompte brommer te maken hebt. Daar willen motorrijders 
liever niet op gezien worden.

Verder zijn de motoren sterk milieuvervuilend, maken ze een beroerd geluid 
en met name de Jawa's lopen stationair heel onrustig. Het prettige regelma-
tige ploffen van een goed afgestelde viertakt op leeftijd is daarentegen een 
genot voor het oor. Het voor de hand liggende gevolg is dat de standaard 
tweetakten van de laatste veertig jaar vrijwel niets waard zijn. Voor een 
goede Royal Enfield van vergelijkbare leeftijd betaal je al snel het vier- tot 
vijfvoudige.

Waarom heb ik drie weken geleden dan toch een Jawa 638 gekocht? 
Omdat enkele van de genoemde nadelen in bepaalde omstandigheden juist 
een voordeel kunnen zijn. Mijn vrouw en ik zijn bezig een huisje in Bourgondie 
te kopen. Ik wil daar graag permanent een motorfiets hebben voor de bood-
schappen en voor mooie ritjes door het heuvelachtige landschap. De eisen 
die ik aan deze motor stel zijn de volgende:

- Goedkoop
- simpele techniek
- betrouwbaarheid
- goedkope onderdelen beschikbaar

Ik had er graag een M72 Solo of een chiang Jiang willen hebben. Maar die 
zijn niet goedkoop en ook niet bijzonder betrouwbaar. Met mijn Dnepr K-750 
blijf ik graag binnen ANWB-afstand van mijn technische steun en toeverlaat 
in NieuwLeusen.
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Verder moet ik bekennen dat het berijden van de Jawa een heel eigen 
charme heeft. Ik ben gewend aan de Dnepr en de Moto Guzzi 1200. dat zijn 
zware krengen. Toen de Guzzi een keer omviel, kreeg ik hem in mijn eentje 
niet weer rechtop. De Jawa weegt weinig en is daardoor gemakkelijk wend-
baar. Als je ervoor zorgt in het optimale toerengebied te blijven, kun je er 
vlot mee rijden. Een voordeel boven de Dnepr is dat de Jawa kan remmen.

In de volgende twin hoop ik hier wat meer te kunnen schrijven en ook een 
paar foto's toe te voegen.

Pieter.
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De Russische Keuken, 
Kaviaarmythe

Het kan niet altijd kaviaar zijn, Luidt een 
bekende boektitel van Johannes M. Simmel.
Maar bij bijzondere gelegenheden is 
kaviaar simpelweg onontbeerlijk. Evenals 
oesters en truffels is kaviaar een synoniem voor 
luxe en exclusiviteit. Ook aan kaviaar wordt 
een lustopwekkende werking toegeschreven. In 
zijn encyclopedie van de kookkunst beschreef 
Alexandre Dumas het volksfeest rond de steurvangst tot in de kleinste details. 

Het parlement stelde elk jaar de vangdag vast in het voorjaar, als de 
enorme hoeveelheden steuren uit de Kaspische Zee naar hun paaiplaats 
trekken. De daadwerkelijke jacht werd geopend met een saluutschot uit een 
kanon. Direct na de vangst werd het ruggenmerg van de steuren verwijderd, 
dat werd gebruikt voor de legendarische pasteien. Toen al, dus in de tweede 
helft van de 19e eeuw, werden de steureitjes luchtdicht verpakt of gepekeld 
zodat ze langer bewaard konden worden. Alexandre Dumas noteerde slechts 
tien recepten met steur in zijn encyclopedie der kookkunst. 

Zijn beschrijving 
van een gemas-
kerd bal in zijn 
huis in 1833 is de 
moeite van het 
lezen waard. Alle 
hoogwaardig-
heidsbekleders 
van zijn tijd waren 
daarbij aanwezig, 
onder wie ook Tal-
leyrand. 
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Onder fluittonen en het spel van violen werd een steur van 187 kg door vier 
fakkeldragers en twee keukenjongens op tafel gelegd. De gasten jubelden 
en lieten zich dit onverwachte en zeldzame gerecht goed smaken.

In onze westerse wereld wordt de smaak van kaviaar steeds weer verbonden 
met verhalen en anekdotes. Legendarisch is de Russian Tearoom in New York, 
die geldt als tweede thuis voor geïmmigreerde Russen, dansers, schrijvers en 
acteurs. Hier werden verdragen ondertekend, waarvan alleen de hoeveelhe-
den genuttigde kaviaar nog bekend zijn. 

Exclusief en perfect passend bij het product is ook Caviar-Kaspa in Parijs. Het 
ligt tussen de beroemde delicatessenwinkels Hédiard en Fauchon en deur aan 
deur met de Maison des Truffes aan de Madeleine — alleen al de locatie 
zegt iets over de waarde die het product voor de fijnproever heeft.

Ook de Russische immigrant Christian Petrossian verkoopt sinds 1920 zijn 
exquise kaviaar en andere Russische heerlijkheden aan de chique Boulevard 
La Tour-Maubourg. Zijn restaurant heeft ondertussen een Michelinster weten 
te bemachtigen. Aan het einde van de jaren zestig waren kaviaar en Rus-
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sische champagne ook in Duitsland een uitdrukking van een nieuw levensge-
voel. De wederopbouw was een feit, men kon zich weer wat veroorloven en 
het ‘zwarte goud’ en de zoete roze champagne uit de verre Krim symboli-
seerden dit gevoel voortreffelijk. Met de vraag steeg ook de prijs. Kaviaar
werd steeds meer een cultus- en luxeproduct.

Net als bij oesters en truffels wordt ook het genieten van kaviaar tot kunst 
verheven. Kaviaar wordt altijd in het blikje geserveerd op ijs, vaak in spe-
ciale kaviaarhouders. Kaviaar mag nooit in aanraking komen met zilver of 
ander metaal. Lepels van parelmoer zijn het meest geschikt. Echte fijnproe-
vers eten kaviaar het liefste puur, andere op een sneetje witbrood, blini’s of 
rösti. De Russen eten het graag in combinatie met roggebrood. Van kaviaar 
kan men houden of niet, maar dat er een fascinatie van uitgaat, is niet te 
ontkennen.

Zeer indrukwekkend is de bovenproportionele kaviaarschaal in het restaurant 
van skiparadijs Corviglia, hoog boven St. Moritz. Ze staat in het midden van 
de ruimte, voor de enorme panoramavensters. In de glanzend zilveren schaal
weerspiegelen de adembenemende bergtoppen en de stralende zon aan de 
strakblauwe hemel, fonkelen de sneeuwkristallen en dansen de schaduwen 
van de skiërs. Midden tussen de ijsblokjes liggen, als uit de hemel gevallen 
parels, duizenden antracietkleurige eitjes van een van de oudste en voortref-
felijkste vissen ter wereld. 

In Rusland had kaviaar niet 
dezelfde waarde als in de wes-
terse wereld. Het was er lang niet 
zo duur en ook ten tijde van het 
Sovietregime steeds voor redelijke 
prijzen beschikbaar. 

De Russen drinken graag een mil-
de, ijskoude wodka bij hun kaviaar.

 



 53



54

Nummer 95, maart 2014Ural Dnepr Club Nederland

Najaarstreffen aan de kust
12-13 en 14 september 2014

Het Najaarstreffen is dit jaar aan 
de kust op de “Camping Sollasi”. De 
camping ligt aan het Oosterduinse-
meer een kleine vier kilometer van 
de kust. 

Het is een camping met ruime voor-
zieningen als meerdere restaurants, 
speelveldjes voor kinderen etc. Op 
de camping hebben we ons eigen 
veld.

Honden zijn toegestaan op deze camping.

Helaas is een vuurtje stoken op het terrein niet mogelijk. Dit kan wel vlakbij 
aan het meer. We stellen het zeer op prijs als je in staat bent om een zakje 
hout mee te nemen voor het vuur.

De kosten zullen voor een weekend ± € 30,00 per persoon zijn. Kinderen 
gratis.

Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Programma:

Vrijdag 14.00 uur Aankomst 

Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom 
  Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
  ’s Avonds het kampvuur aan het meer met vuurwateronder 
  steuning.
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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. 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.

Aanmelden

Jos Luyckx   josluyckx@gmail.com 
(geen telefonische aanmelding)

Adres van de Camping

Camping Sollasi   tel: 0252-252376437
Duinschooten 14   www.sollasi.nl/camping/camping-sollasi
2211 ZC Noordwijkerhout mail: info@sollasi.com

Route beschrijving 

De camping ligt een klein stukje ten noorden van Noordwijkerhout aan het 
Oosterduinsemeer naast de N206. Bij gebruik van een navigatiesysteem de 
plaatsnaam Noordwijk gebruiken.

Roel de Glopper
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Steunpuntenlijst 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 !!






