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Van de voorzitter

Als moderne jonge oudere 
besteed ik veel tijd aan de 
digitale snelweg en alles 
wat het internet te bieden 
heeft. Ik durf zelfs te zeg-
gen dat ik een ‘Old School 
Downloader’ ben. Al eind 
1999 zat ik naar muziek te 
zoeken, soms nachten lang, 
want dan waren de Ameri-
kanen wakker die het voor 
mij interessantste materiaal 
hadden. 

Op zoek naar obscure 
liedjes, die allang niet 
meer op vinyl te vinden 
waren, kwam ik in contact 
met muziekliefhebbers van 
over de hele wereld. Het 
ging al snel mis; ik zocht 
een bepaald nummer, 
maar het interweb werd 
overspoeld door types die honderdduizend maal het laatste nummer van 
Christina Aguilera of Metallica aanboden. Vervolgens werd het verboden. 
Niet dat dat helpt, ik vind nog steeds wat ik zoek.

Vervolgens kwam daar Ebay, de internationale Marktplaats. Ook daar 
ging ik internationaal, op de Duitse en Amerikaanse Ebay was veel vaker te 
vinden wat ik zocht. Veel Oekraïense en Poolse Ural-onderdelenhandelaars 
zaten op Ebay DE. En het ging meestal goed, vooral sinds de Polen ook het 
IBAN-banknummer accepteerden.
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Van alles is er te vinden op het internet, ook informatie. Over motoronder-
houd bijvoorbeeld. En dat is één van de redenen dat het met bijna alle clubs 
in Nederland, en daarbuiten, steeds moeilijker gaat. Vroeger werd je lid van 
een club vanwege de gezelligheid, en omdat er een grote kennisbasis aan-
wezig was. Dat ligt nu allemaal op straat, of, beter gezegd, onder je vinger-
toppen. Wat dat betreft gaat het goed met ons, we hebben het afgelopen 
jaar meer nieuwe leden getrokken dan er hebben opgezegd. 
Via email en Facebook is het ook mogelijk allerlei contacten te onderhouden 
op een moment dat het jou het beste uitkomt. Daar hoef je ook de deur niet 
meer uit.

Toch zit er ook iets verraderlijks in al die verkrijgbare informatie. “Er zijn 
zaken waar je van weet dat je ze weet, en dingen waar je van weet dat 
je ze niet weet, maar er zijn ook zaken waarvan je niet weet dat je ze niet 
weet.” En hoe kom je achter dingen waarvan je niet weet dat je ze niet weet? 
Meestal bij toeval, of omdat iemand je er op wijst. En als het over motorfiet-
sen gaat, lijken de autoriteiten daar een hekel aan te hebben en stiekem te 
proberen ze zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.

Het ingewikkelde en langdurige systeem om aan een fatsoenlijk rijbewijs te 
komen, waar het autorijders steeds makkelijker wordt gemaakt. De dreiging 
van een APK, die wel tijdelijk is afgewend, maar nog steeds boven ons hoofd 
hangt. En een nieuwe: een keuring voor motoren met een zijspan. Tamelijk 
overbodig, want een nichemarkt, en het was al voorschrift dat als je je frame 
veranderde (om er een span aan te hangen bijvoorbeeld) dat gekeurd 
diende te worden. Maar toch er door gedrukt. Dat riep de vraag op wat er 
moest gebeuren met alle motoren met zijspan die er al waren? Ook maar een 
keuring opdringen? Of geloven we het wel? 

Na maandenlange discussie is de RDW eruit: het hoeft niet. Maar je moet je 
wel laten registreren, uiteraard. Dus iedereen die zijn motor bij het RDW niet 
als L4e geregistreerd heeft staan, mag dat kosteloos laten overzetten, maar 
wel voor juli 2016! En dat kun je vanaf januari 2015 via het internet gratis 
doen. Lekker gemakkelijk!

     Frans de Wit.
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Van de Redactie

De donkere dagen aan het einde van het jaar zijn er weer. In het donker weg 
van huis en idem voor het thuiskomen. Zeker die eerste dagen in het najaar 
als de klok verzet is wil ik nog gemakkelijk het koekblik meenemen voor mijn 
werk. Auto’s letten slecht op, een paar natte blaadjes mist en ga zo maar 
verder. In het buitengebied waar ik woon, bijgenaamd ‘Slikgat’ en dat is niet 
voor niets, is het oogsttijd geweest. De wegen zitten vol met modder, niet 
de ideale tijd voor motorrijdend Nederland. Ach, Nog even doorbijten en 
de dagen gaan weer lengen. Zo wat later in de herfst gaat het bloed weer 
kloppen en komen de motoren weer bijna dagelijks uit de stal.

Het afgelopen jaar 2014 was wat dat betreft een goed jaar. We hebben 
vanuit de club een aantal evenementen gedaan dit jaar die eigenlijk alle-
maal erg goed verlopen zijn.

Het watjestreffen in Oud Valkeveen was ondanks het gebrek aan winters 
weer, goed bezocht. Lekker gereden, redelijk weer en gewoon ouderwets 
gezellig. Komend jaar weer op de Woensberg maar daarover later meer.

De zandrit in Baarle Nassau in Maart was weliswaar niet echt druk bezocht 
(ong. 10 zijspannen) maar wel weer erg leuk. Ook hier buitengewoon mooi 
weer en veel zand onder de wielen. Laten we hopen dat dit een traditie 
blijft. 

In mei werd het tijd voor het voorjaarstreffen, alweer in Baarle-Nassau, een 
redelijk goed bezocht weekeinde. Mooi weer, maar wel erg frisjes en een 
beste wind erbij die dat nog eens extra duidelijk maakte aan de kampeer-
ders. Toch hebben ruim 45 aanwezigen bewezen dit niet erg te vinden.

De eerste sleuteldag in Leimuiden was redelijk bezocht en die dag is goed 
gebruikt door sommigen om hun motor weer helemaal bedrijfsklaar te maken. 
Onderdelen waren gelukkig voorradig dus kon iedereen weer op weg gehol-
pen worden. Blijft leuk om te zien hoe behulpzaam iedereen uit de hoek kan 
komen (sommigen met raad, anderen met daad). Wel was het wat rustiger 
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dan de voorgaande jaren, zijn we nu bijna uitgesleuteld met het spul of kan 
iedereen het inmiddels zelf wel aan ?

Voor de zomer zijn we uitgeweken naar Dedemsvaart, een lokatie die we al 
een paar keer eerder bezocht hebben. Leuk om te komen altijd en erg goed 
bezocht ook dit keer. De attractie om op zaterdag naar de klassiekerraces te 
kijken vonden veel mensen leuk om te doen. Op af en toe een buitje na ook 
hier een prima weekeinde gehad met meer dan 45 bezoekers. 

De Vlietlandenrit stond zoals gebruikelijk ook weer op de agenda dit jaar en 
deze is prima verlopen voorzover ik weet. Het jaar sloten we voor de tref-
fens af bij Noordwijk, op een kampeerveldje onder toezicht van de ingang. 
Ook hier goed weer, mooie opkomst en een prima weekeinde, het wordt 
bijna saai zo'n kalender.

Het activiteitenjaar sloten we als UDCN af met de tweede sleuteldag annex 
zijspancursusdag in Apeldoorn. Redelijk goed bezocht evenement met weer 
eens een paar andere gezichten erbij. Leuk, laten we hopen dat ze vaker 
een keer aan komen waaien. Ook de instructie van Rob Teffer en de sleutel-
kunsten van o.a. Ruud en Handje mochten er wezen. Meer dan 30 deelnemers 
over de dag is zeker niet slecht.

Het komende jaar 2015 zal voor de UDCN een heugelijk jaar gaan worden, 
het is ons 25-jarig jubileum. Een behoorlijk lange tijd al voor een club. Geluk-
kig mag ik zeggen dat het volgens mij na al die jaren nog steeds een actieve 
club is waar iedereen welkom is en blijft. Ook al kom je een of meerdere 
jaren niet, nou en ! Je blijft toch gewoon welkom. We vinden het natuurlijk wel 
erg prettig als je wel komt opdagen bij onze evenementen. 

Zelf heb ik dit jaar geen grote projecten opgepakt met de motoren, wat 
klein geneuzel met de carburatie en zuigerveren van de Dnepr en het grote 
onderhoud aan de BMW's was het eigenlijk wel voor nu. Er beginnen zich al 
wel een paar klusjes af te tekenen op het moment dus de winter kom ik wel 
weer door.
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In deze twin vind je veel bijdragen van de leden, gelukkig maar. Het is 
natuurlijk een blad van en voor de leden. Dit keer vind je een heleboel 
bijdragen van de treffens in 2014. Daarnaast een mooi ombouwproject van 
een Dnepr Guzzi (was trouwens te aanschouwen in Apeldoorn op de tweede 
sleuteldag, mooi ding hoor). Zijn ombouwverhaal gaan we in twee keer ver-
tellen. Tevens vind je een een paar inspirerende vakantieverhalen. Wim en 
Anke zijn met de motor op vakantie geweest in de Ardennen. Iwan, OK niet 
met een Rus maar toch, heeft een verhaal over vakantie in Engeland inge-
stuurd. Ik kan het zelf ook iedereen aanraden om eens met een zijspan naar 
engeland op vakantie te gaan. Super land voor zijspannen en motorrijders. 

Afgelopen weekeinde viel me nog de eer ten deel dat ik de Goedheiligman 
hier in Langeweg mocht rondrijden door het dorp. Dit soort feesten wordt 
bij ons altijd groots gevierd met een rondje door het dorp, drumband erbij, 
alle kinderen en ouders van de school etc. Omdat het rondje dorp meer dan 
een uur stationair tokkelen betekend heb ik het lekker aan Helga overgela-
ten. Olga heeft helaas nog steeds de neiging te gaan pluimen als ze te lang 
stationair (warm) moet lopen, dit ondanks de nieuwe zuigerveertjes en het 
hoonrondje. Eerst nog maar eens wat meer kilometers inrijden, kijken of het 
beter wordt.

Nou, ik vind het wel weer genoeg zo, rest mij niets meer dan jullie alvast 
prettige dagen te wensen en tot in 2015.

In het afgelopen jaar stond mijn naam niet onder het stukje van de reactie. 
Door ziekte kon ik niet veel bijdragen. Gelukking lukte het om nog een tref-
fen mee te maken en een paar stukjes te schrijven. Nu ben ik, tot het tegen-
deel blijkt, weer gezond. Treffens, stukjes en foto’s passen weer beter in mijn 
programma. Graag zet ik mijn naam weer onder “Van de redactie”.

groet,    Benno van Ham
    Pieter Lettinga
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Dedemsvaart 2014
door: Giovanni Terlingen

Het was weer eens tijd voor een treffen, waar Handje (mijn vader) en
buurman (mijn buurman) ook weer eens naartoe gingen. Ik had geluk want ik
kon er ook bij zijn, naar het mooie Dedemsvaart. Nadat handje de Dnepr 
weer voor elkaar had met een aanhanger en de nodige toeters en bellen 
konden we naar buurman die zijn Dnepr ook weer mooi volgepakt had. We 
reden een mooie route over de dijk langs de IJssel, een stuk tussen de weilan-
den door, en al snel waren we in Dedemsvaart.

Daar waren natuurlijk al behoorlijk wat clubleden. Er werden leuke praatjes
gemaakt en de Russische motoren werden een voor een goed bekeken. Wij
hadden meteen de tent opgezet en hadden toch wel zin aan iets te eten. Dus
we pakken de motor weer en rijden even naar het dorp om daar een
snacktentje te bezoeken. Na een paar frikandellen speciaal en een portie
friet gingen we weer terug naar de camping. 

Hier werd weer gezellig gepraat en al snel stond er een aanhanger met hout 
met dank aan de organisatie. 
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Na wat pallets kapot te hebben geslagen was er al snel een mooi vuurtje, en 
langzaam maar zeker zaten we er met z'n allen omheen. Dit was erg gezellig 
en na een tijdje pakte ik de gitaar erbij.

De volgende dag was het wakker worden met een lekker ontbijtje met spek 
en ei, en bereidden we ons voor op een tourrit. Dit vond ik naar mijn mening
toch wel het mooiste onderdeel van het weekend. Het was een mooie route in
de regio van Dedemsvaart en andere dorpen. Alles verliep vrijwel vlekke-
loos. Na een mooi stuk rijden hebben we natuurlijk iemand die nogal vaak en 
lang het zijspan de lucht in houdt. 

Wanneer het einde van de rit naderde kwam er spontaan een nieuw lid bij, 
namelijk een motoragent. Hij reed mee tot aan een mooie motorwedstrijd 
vlakbij Hardenberg.

Hier reden mooie motoren mee, ook motors met zijspan. Deze gingen wel een
stukje sneller dan degene die wij hadden. Het was daar allemaal erg leuk en
mooi om te zien. Hier stopte de motorrit ook en konden we zelf bepalen wat
we gingen doen. Handje, buurman en ik besloten om nog even te blijven. Na
een tijdje bezochten we een supermarkt om vlees te halen voor de barbecue.

Na een tijdje waren we weer op de camping en was het tijd om te barbe-
cueën. Dit smaakte erg goed totdat er nogal vette speklappen op werden 
gegooid waarbij het alleen maar vuur was in plaats van vlees. Ik noem geen
namen...handje. Verder was het een geslaagde barbecue. De vuurton werd 
weer aangestoken, en ik ging nog even een balletje trappen met de kinde-
ren. Een tijdje daarna zaten we weer rondom het vuur wat erg gezellig was. 
Ook was er een hele mooie hond...not. Maar wel een leuk beest die ook wel 
een en het andere eten lustte. De sfeer zat er in ieder geval goed in.

Op een gegeven moment gingen de meesten naar bed toe, ook Benno die 
nogal moe was. Ik zat daar nog steeds gezellig te praten en met die hond op
schoot, toen gingen we eventjes een plannetje bedenken met de hond en
Benno. 
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Niet kort daarna stond ik met de hond in mijn handen voor Benno's
tent, en al gauw hoorde ik een bulderende stem: 'HAAL DIE HOND ERUIT!' 
Het was dus ook tijd voor mij om te gaan slapen.

De laatste dag, weer een lekker ontbijt. De spullen werden ingepakt en
iedereen werd gedag gezegd. Het was weer tijd om te gaan. Ik heb het in
ieder geval enorm naar mijn zin gehad, het is een enorm leuke club en mooi
dat deze bestaat. Het treffen was ook erg goed georganiseerd, kortom 
petje af voor iedereen en ik wil hierbij ook iedereen bedanken die aanwezig 
was voor dit mooie weekend!

Giovanni Terlingen
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Vreemde combinaties…..
Door: Gerrit Busweiler

Sinds een aantal jaren ben ik in het gelukkige bezit van een Harley Davidson 
Liberator uit 1944. Een erfstuk. Mijn vader heeft er tot zijn 88e op gereden. 
We hebben hem in 1977 samen opgehaald bij Moto Lux in Amersfoort, die 
er 300 had weten te kopen in Griekenland, waar ze al ruim dertig jaar op 
een bult lagen. Ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald, voor de tweede 
maal deze keer en alles vervangen 
wat niet deugdelijk was. De eerste 
keer, in 1977 was het behelpen. 
onderdelen waren schaars. Nu is alles 
via internet te koop.  Hij is dus nu als 
nieuw. Het rijdt nogal anders, met 
voetkoppeling en hand-schakeling, 
dan de doorsnee Rus. Maar dat is 
ook leuk. 

Wat heeft dat nu met Ural of Dnepr te maken, zul je je afvragen. Na dit 
verhaaltje denk ik dat je de verbinding zult begrijpen. De WLA 42 zoals 
de motor officieel heet, was een, voor die tijd, erg betrouwbare motorfiets. 
Met een inhoud van 45 cubic inch, ongeveer 750 cc, was het een krachtig 
apparaat en hij werd in de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse leger 
ingezet voor verkenning, ordonnans diensten en politietaken. De motor was 
voorzien van een geweerrek, een munitiekistje en black-out verlichting. Hij 
was trouwens gebaseerd op de burgeruitvoering die ook door de gewone 
politie gebruikt werd. Naast de WLA (waarbij de A voor Army staat) had je 
ook nog een WLC uitvoering, voor de Canadese markt.

Niet erg bekend is dat de WLA’s en mogelijk ook een aantal WLC’s, na de 
oorlog in grote getale naar verschillende landen, waaronder Rusland, werden 
verscheept, in het kader van een Lend Lease programma. Het waren er bijna 
27.000, zowat de helft van de totale productie van 60.000. Geen wonder 
dat je ze na de oorlog overal tegenkwam. 
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Wat was die “Lend-Lease” 
nu eigenlijk? Het kwam 
er in het kort op neer dat 
president Rooseveld in 
maart 1941, al voordat 
de USA zich rechtstreeks 
in de Tweede Wereld-
oorlog mengde, het plan 
bedacht om geallieerde 
landen aan oorlogsmate-
riaal te helpen. De “Lend 
Lease Act” van 1941 gaf 
de president de ruimte 
om aan landen waarvan 
ondersteuning belangrijk 
was voor de Amerikaanse 
defensie, oorlogsmate-
riaal te verkopen, uit te 
lenen, te verhuren of hoe 
dan ook te voorzien van 
dit spul.

Op een persconferentie legde Rooseveld het uit met het verhaal over het 
uitlenen van een tuinslang. Als er bij de buurman brand uitbreekt, leen je hem 
je tuinslang om de brand te blussen. Je zegt dan niet “de tuinslang kost 15 
dollar”, maar je leent hem uit, daarna krijg je hem terug. Dat laatste is niet 
gebeurd trouwens…Wat er wel is gebeurd is dat landen bijvoorbeeld in ruil 
ruimte beschikbaar hebben gesteld voor Amerikaanse militaire bases op hun 
grondgebied, ter compensatie. Het voert te ver om hierover alles te vermel-
den, op internet is er nog veel meer gedetailleerde informatie over te vinden.
Google maar eens op www.05m6.de en www.theliberator.be

Terug naar de Harley. Zoals gezegd werden er aan Rusland zo’n 27.000 
exemplaren geleverd, aan Nederland trouwens 420. In Rusland werden de 
Harleys vaak voorzien van een zijspan. En waar kwamen de zijspannen van-
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daan? Juist, het was de bak van een M-72!  Uiteraard prikkelde dat mijn ver-
beelding. Prachtig, een bak aan de Harley. Rijdt ook nog eens gemakkelijker 
met dat gedoe met schakel, koppelen en ook nog eens evenwicht houden! 
Dus me maar eens goed gaan verdiepen in dit gebeuren. Van diverse kanten 
kreeg ik te horen dat de bak van de M-72 toch wel erg zwaar was voor de 
23 pk’s van de Harley. Zeker voor hedendaagse begrippen. Verder gezocht 
en jawel, passend bij de Harley en vroeger zeker ook gemonteerd aan de 
Harley was de Goulding. Een stuk lichter en een prachtig snoetje.

Wie schetst mijn verbazing toen ik bij een oldtimerrit een mede-Liberator-
coureur tegenkwam die er eentje had, en hij wist er misschien ook nog wel 
een te koop!  Het was wel even slikken toen ik de vraagprijs hoorde, maar 
ja het was dan ook geen Rus…. Na ampele overwegingen zoals dat heet 
geloof ik, de Ural verkocht en voor die centjes het Goulding span opgehaald. 
Weliswaar een replica, maar hagelnieuw, in de primer. Lag al 15 jaar klaar 
om aan een Harley gebouwd te worden. Alles was erbij, behalve een wiel. 
Nu kost een Harley wiel gauw 500 euro en een CJ wiel ongeveer een derde. 
Het werd dus een CJ wiel. Is nog niemand opgevallen.  Al vrij vlot was ie 
legergroen (olive-drab) en hing hij aan de Harley.  Doodeng om die dunne 
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buisjes te zien van het zijspanframe. Wiebelend met de voorkant op een 
paar iele schroefveren. Ook ermee rijden is een ervaring op zich wat wel 
even wennen is! Maar schitterend om te zien en pijnlijk wanneer je tegen het 
voorste puntje aanloopt!Inmiddels heb ik diverse ritten met het span gemaakt 
en ik moet zeggen dat het went. De Harley versnellingsbak is gereviseerd en 
voorzien van een heuse achteruit, wat het manouvreren aanzienlijk makkelij-
ker maakt. Ik denk niet dat een combinatie als deze ooit in actieve dienst is 
geweest. Het ongenummerde blok stamt uit 1945. Het is of een oorlogsma-
chine geweest waar een nieuw blok in is gezet, of hij komt uit het Lend Lease 
programma. Wie het weet mag het zeggen. Maar wanneer ik nog eens 
tegen een gaaf M-72 span aanloop, denk ik dat ik deze aan de WLA knoop 
en eens probeer hoe dat rijdt.

Ik hoop dat ik met dit verhaal duidelijk heb kunnen waken dat er wel degelijk 
een koppeling  is te maken  tussen een Harley Davidson en een Ural, al is het 
dan alleen maar door het span wat ze gezamenlijk (gehad) hebben…..

   Gerrit  Busweiler
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Isle of Man TT 2014.
Door: Iwan Wilms

In de laatste twin stond een oproep om vooral kopij te leveren.
Laat ik me eens van mijn goede kant zien door een poging te wagen.
Bij deze;

Al jaren zijn mijn zoon en ik helemaal in de ban van de Isle of Man TT.
Dit jaar moest het er dan maar eens van komen. Op 23 mei van dit jaar ben 
ik samen met mijn zoon op de Zundapp KS 750  vanuit IJmuiden naar Enge-
land gegaan. Twee motormaten gingen mee, een op een BMW R75 uit 1941 
en de ander ook op een Zundapp KS 750, bouwjaar 1943.

Eerst op weg naar de Coledale Inn in het plaatsje Braitwaite, in het noorden 
van het prachtige Lake District. Als het even lukt ga ik daar elk jaar heen.
Over de kleinste weggetjes en verlaten vlakten kom je daar na een uurtje of 
drie aan. We hebben ons daar weer flink uitgeleefd, over bergpassen met 
meer dan 30% hellingen, greenlanen (onverharde terreinritten), bierdrin-
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ken, vette worsten, fish and chips, nog meer bierdrinken enz. Na een van die 
kroegtochten de Scafell pike beklommen, dat is de hoogste berg van Enge-
land. Vergis je niet, dat is een hele serieuze klim.

Kortom, het was gezellig en een echte aanrader voor elke motorrijder.
Voor de liefhebbers onder u die dit ook eens willen proberen, neem vanaf 
Grassmere eerst de Wrinose pass en ga dan verder over de Hartknotpass.
De Honister pass is net de achtbaan. Hellingen zo steil dat ze bijna ankers 
nodig hebt. Rook uit de bak en de remmen. Je moet het beleefd hebben 
anders ga je het niet geloven. “Greenlanen” is hier niet voor de zachte eitjes 
onder ons. Hellingen zo steil dat we in de gelände moesten sperren, beuken 
over rotsblokken en maar hopen dat er niets kapot ramt. Weet waar je aan 
begint en hoop doet leven.

Na vier dagen doorgegaan naar het Isle of Man waar we de boot hadden 
om de schappelijke tijd van 01:30 uur s’nachts. Dat was wel lastig, geen bier 
en andere ellende dus.
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Wel rook en vlammen, uit mijn oren wel te verstaan. Wat bleek namelijk, we 
werden niet toegelaten tot de boot. Midden in de nacht werden we weg-
gestuurd om onze yerrycans te legen!!!!!!!!!!. Je wordt namelijk niet met extra 
benzine toegelaten, te gestoord voor woorden. Waarschijnlijk beïnvloed door 
onze Duitse motoren heb ik de term befehl ist befehl laten vallen, zelfs dat 
mocht niet helpen.  Uiteindelijk hebben we onze yerrycans in Morecambay bij 
een tankstation kunnen achterlaten en zijn we alsnog op de boot gekomen.

Tja, en dan sta je na 3 uur varen op heilige grond, het Isle of Man.
Overal motorkneuzen, gewoonweg niet te geloven. Alles is en ademt daar 
motor, wat wil je nog meer. Op naar de camping in Ballaugh bridge dan 
maar. Je bloed begint al te kriebelen en zelfs onze meer dan 70 jaar oude 
Duitse bakken leken harder te willen. Op de camping weer op de oude toer 
doorgegaan, bier, worst, sigaren, motoren, het kon niet op.

Elke dag om 18:00 uur word de straat afgesloten waarna het gekkenhuis 
begint. Op nog geen 20 cm van je vandaan komen ze met snelheden langs 
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waarvan je denkt dit kan niet goed gaan. En helaas, dat gaat het ook niet.
We hebben zoveel ongelukken (ook dodelijke) gezien dat je er een beetje 
triest van word. Er komt een soort kolder in de kop van motorrijders, iedereen 
waant zich Kenny Roberts. Mensen fokken elkaar op met alle gevolgen van 
dien. Daar moet je niet te lang bij stilstaan.

Het eiland zelf is fantastisch, overal mag en kan je greenlanen. Het staat 
zelfs met borden aangegeven. Op die manier konden we overal komen, want 
ik raad het echt af om met onze trage zijspannetjes over de openbare weg 
te gaan. Te vaak hebben we bijna motoren met meer dan 200 km in onze 
bakken gehad, als ze nog net voor ons langs schoten om een tegemoetko-
mende auto te ontwijken. Na een van onze ritten moesten we ons vanaf het 
zuiden gaan haasten om nog voor 18:00 uur bij Ballaugh Bridge te komen, 
want dan word de weg afgesloten en heb je pech. Ik was de tijd een beetje 
vergeten en had daardoor niet door dat de weg al helemaal leeg was.
Springt er ineens een vent in een oranje jasje op de weg die het gebaar drie 
met zijn vingers maakt. Ik heb beleeft teruggezwaaid want dat doe je toch 
als mensen naar je zwaaien? Toen pas had ik door dat dit een marshall was 
die met zijn drie vingers aangaf dat we nog drie minuten hadden voor de 
weg dicht ging. Aan de kant stonden al duizenden mensen bewapend met 
bier te wachten op de race.

Die laatste drie minuten waren bizar. We hebben het gas er vol opgegooid 
waardoor die oude beestjes de 90 km echt wel halen. Dit gaat gepaard met 
een ongelofelijk gehuil uit de versnellingsbak, genoeg redenen voor de dui-
zenden aan de kant om te veronderstellen dat de race begonnen was.
Mensen gingen massaal staan om maar niets te missen, bier werd in de lucht 
geslingerd en bij het zien van onze drie motoren begon het publiek te juichen.
Dat kan ik me wel voorstellen want drie Wehrmacht motoren volgas voorbij 
zien komen is niet alledaags. En dat straten lang, we waanden ons net de 
eerder genoemde Kenny Roberts.

S’avonds in de kroegen een ongelofelijk feest, motoren, motoren en nog eens 
motoren. En veel, heeeeeel veel real Ale’s. Toppertje was een rit met de Vete-
ran motorcycle club section Isle of Man. 
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Door de wolken met wel meer dan 50 klassiekers naar het zuiden van het 
eiland. Daar was een expositie van oude landbouwmotoren. Geïnspireerd 
door dit alles kwam een maat van mij op het idee om met zijn BMW een 
demonstratie te geven. De BMW zelf rondjes laten rijden. Dat gaat leuk 
maar niet als de BMW in een kuiltje terecht komt en dan de helling afduikt 
recht op allemaal geparkeerde klassieke motoren af. Waaronder enkele 
Brough Superiors!!

Tja, bijna 500 kg staal hou je niet tegen, dus dat was klap boem. Dankzij een 
hogere macht werd een Brough Superior net niet geramd ( die dingen zijn 
nog duurder dan een voetbalveld nieuwe Urals bij elkaar). Slachtoffers; 1 
Moto Guzzi Falcone en een doorboorde Volvo auto. De BMW had niets!!
Tja, die Duitsers weten wel hoe ze zoiets moeten aanpakken. 

De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik me ook misdragen heb. Op de 
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terugweg zijn we over de Yorkhire Dales gegaan waar we in Malham nog 
een overnachting gemaakt hebben. Prachtige kleine weggetjes, muurtjes en 
steile hellingen. De ene na de andere. Die combinatie maakte dat ik ineens 
een auto voor me zag die ik niet meer kon ontwijken. Auto vanaf de bumper 
tot aan de wielkast doorboord, de Zundapp wederom helemaal niets, de 
nada niks.

En dan heb ik ook nog op de Kirkstone pas een bus geramd, of de bus mij.
In ieder geval was de bus al de zijverlichting kwijt en de Zundapp kwam 
ongeschonden uit de strijd. Dat allemaal dankzij een massief stuk pijp die de 
Duitsers de naam abweisbügel gegeven hebben.

Of ik het goed schrijf weet ik niet, maar dat ding deed zijn werk meer dan 
goed. Zouden ze dan echt voor 1000 jaar gebouwd zijn (zoals onze ooster-
buren ooit beweerd hebben) ga je dan denken? 

Vanaf de Yorkshire Dales over eindeloze hellingen en dalen terug gereden 
naar New Castle, zonder verdere gekkigheid. In totaal ruim 1600 probleem-
loze kilometers gereden.

Mochten er onder de UDCN leden rijders zijn die deze rit willen rijden dan 
heb ik op verzoek wel de route.

Groet,

Iwan.
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Contributie 2015
    
Beste leden,

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering hebben we ons als bestuur van 
de UDCN gebogen over onze jaarrekening. 

Om het overzicht in de jaarrekening eenvoudig te houden en om jullie 
als leden enigzins te ontzien in de dure decembermaand hebben we een 
aanpassing gemaakt. 

Vanaf dit jaar gaat de contributie voor het lopende jaar niet meer in het 
voorgaande jaar (in december) geïncasseerd worden maar de automa-
tische incasso gaat plaatsvinden in januari van het lidmaatschapsjaar. De 
contributie voor 2015 wordt dus in 2015 geïnd. Dit geeft ons meer inzicht 
in de jaarrekening.

Voor iedereen die ons al gemachtigd had om een automatische incasso uit 
te laten voeren verandert er feitelijk niets. Enig verschil is dat de afschrij-
ving een maand later plaatsvindt. 

Heb je in het verleden de UDCN opgenomen als een vaste automatische 
overschrijving bij je eigen bank dan verzoeken we je dit zo aan te passen 
dat de overschrijving pas in 2015 plaats vindt.

Met vriendelijke groet,

UDCN bestuur
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Het is nog niet voorbij
Door: Pieter Lettinga

Het is goed dat ons materiële erfgoed wordt bewaard in musea en zo nodig 
gerestaureerd. Dat geldt voor kunst en gebruiksvoorwerpen. Maar het geldt 
ook voor technologisch erfgoed: industriële archeologie. Liefhebbers van 
bijvoorbeeld stoomtreinen kunnen bijvoorbeeld terecht bij vele historische 
spoortrajecten in binnen- en buitenland. Onze omgang met Russische motor-
fietsen valt ook in de categorie industriële archeologie. Dat is leuk. Maar het 
hart van de liefhebber gaat nog sneller kloppen als hij zijn geliefde machines 
in het wild nog werkend aantreft. 

In Oost-Europa reden tot de val van het communisme nog stoomtreinen rond. 
Het was een walhalla voor de liefhebbers. In 1979 maakte ik met mijn vader 
in een gehuurde Polski Fiat een rondreis door Polen. Op een klein stationnetje 
stond een uit de kluiten gewassen stoomloc te dampen en te lekken.  Met mijn 
super 8 camera bracht ik hem uitgebreid in beeld. 
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Wat ik mij niet had gerealiseerd, is dat stations strategische objecten zijn, die 
je helemaal niet mag filmen of fotograferen. Wij werden dan ook gearres-
teerd door de spoorwegpolitie. Het liep met een sisser af. Uiteindelijk mocht 
ik zelfs het filmpje ( twaalf gulden voor drie minuten) houden. 

Twee jaar na de Wende gingen we op vakantie naar de Harz in de voor-
malige DDR. Ik had, zoals gebruikelijk, de reis nauwelijks voorbereid. Daar-
door werd ik op een ochtend verrast door het geluid van een stoomfluit. Ik 
ontdekte dat er een volledig smalspoornetwerk in dat gebied was, compleet 
met stoomtreinen en vervallen stationnetjes en origineel Oost Duits spoorweg-
personeel. Ik vond het prachtig. Het was nog geen museum, er was nog niets 
gerestaureerd, dus nog echt in het wild. Wel liep deze fase op zijn eind. De 
passagiers waren inmiddels wel hoofdzakelijk toeristen. Er waren plannen om 
het geheel te restaureren en als werkend openluchtmuseum te bewaren.  Dat 
is later ook gebeurd. Ik kan iedereen aanraden om er heen te gaan. Maar 
de charme van een werkend industrieel relict is weg.

De hoogste berg van de Harz is de Brocken. Voor 1989 was dat absoluut 
sperrgebied. Op de top bevond zich een Russische militaire basis rond een 
radiotoren. Toen wij er in 1991 waren, bestond die basis nog steeds. Het was 
een absurde historische ervaring om te zien hoe de Russische militairen achter 
prikkeldraad rondliepen, terwijl rondom de basis toeristen in vakantiekleding 
kuierden en nieuwsgierig door het prikkeldraad de soldaten bekeken. 

Een stoomminnende collega van mij vertelde mij kort geleden dat er op de 
hele wereld geen stoomtreinen meer in het wild te vinden zijn.  Het is defi-
nitief voorbij. (Red: gelukkig loopt Engeland achter, http://www.llangollen-
railway.co.uk/)

Urals en Dneprs verkeren inmiddels ook in het laatste stadium van origineel 
gebruik. In Oekraine zie ik ze niet meer in de grote steden. Op het platte-
land komen ze nog wel in het wild voor. Maar hun verschijning neemt gestaag 
af. 
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Dat de Ural nog steeds nieuw gemaakt wordt telt eigenlijk niet mee. Voor 
€ 14.000,- heb je er een. Hij is gemaakt als hobbymotor die uitsluitend voor 
de export wordt gemaakt. 

Toch is er buiten het voormalige Sovjet imperium nog een plek waar we 
onze Russische twin in dagelijks gebruik kunnen zien: Cuba. Het is algemeen 
bekend dat de Cubaanse wegen nog volop worden bereden door zestig jaar 
oude Amerikaanse auto’s. 

In de Trouw van 10 oktober j. l. kwam ik een foto tegen van een blauwe Ural 
die  nog in serieus gebruik was. Zo te zien verkeert hij in dezelfde staat van 
ontbinding als Fidel zelf. Maar toch; het is nog niet voorbij. Zie ook de vol-
gende pagina voor een paar voorbeelden.

Pieter  
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Rondje Benelux met de Dnepr
Door: Wim van Sorgen

Onze vakantie begint met de Belgische Jumbo Run. Al 40 jaar vaste prik eind 
augustus. Vrijdag erheen en halverwege begint het onder de Dnepr plots te 
rommelen. Uitlaatbocht losgelaten van de cil.kop. Wartelmoer wil niet echt 
een paar windingen op de schroefdraad. Dan maar onorthodox. Uit een 
weiland een stuk ijzerdraad geknipt en het handeltje rond de cilinder aange-
trokken. Is het hele weekeind blijven zitten. Zondag naar huis om de uitlaat te 
repareren. De wartelmoer was aan de binnenkant echt hobbelig en heb hem 
met mijn tafeldraaibankje uit het jaar nul een beetje gladgedraaid. Nieuw 
koord erin en met koperslip weer bevestigd. 

Waar zouden we naar toegaan met vakantie. Het komend weekend stond 
wel het Euro Gespanntreffen in Weiswampach in de planning. Maandag en 
dinsdag regende het en hadden we een zwak momentje. Woensdag met 
droog weer dan toch maar richting Luxemburg. Om op te schieten het dooie 
stuk van de A58 tot Bergen op Zoom en Antwerpen genomen. Dan binnen-
door verder. In Weiswampach klokten we op 280 km. Er waren al enkele 
tenten. Het is een golvend terrein, en dus is het beter wat vroeg aan te 
komen. Nu konden we de tent opzetten op een vlak stuk hoger gelegen plek. 
Het had nl. nogal veel 
geregend, en onder-
aan zou het wel eens 
drassig kunnen worden. 
De toiletten waren nog 
niet geopend. De vol-
gende dag gebeurde 
dat en liep het terrein 
al vol. Zoals gebruike-
lijk arriveerden zo'n 15 
standhouders, vooral 
zijspanconstructeurs. Zo 
was er ook de 
nieuwste Ural met 
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benzine-inspuiting te bezichtigen. € 13.800,--. Ik zou er best een willen, maar 
dan moet ie toch wel 120 km kruissnelheid halen. En dat kon de leverancier 
niet beloven. Zelfs adviseerde hij mij nog even te wachten totdat de kinder-
ziekten van de inspuiting opgelost waren! Het verbruik is maar 1 liter op 100 
km minder. 

Ik meen, drie jaar geleden op het EGT in Reddinghausen stond een Neder-
landse constructeur (importeur) van het merk Jialing met een bijzonder 
zijspan. Nu stond hij er weer met heel veel technische verbeteringen, maar 
met de zelfde uitstraling. En nu met een internationale type goedkeuring. Dat 
diploma leek in ieder geval echt. Je kon erop rijden, maar dat was aanslui-
ten in de rij. Een heel bijzondere eigenschap was het meesturend zijspanwiel. 
Niet synchroon met het voorwiel, maar anders. Op zijn website staat het 
uitgelegd. 

Er was ook iemand die een toertocht door Zuid-oost Azië organiseerde met 
deze zijspannen. Dat leek ons wel wat en binnenkort krijgen we vast wel info 
hierover. 10 dagen met zo'n zijspan door de jungle. De Chinese politie rijdt 
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er ook mee. Als ik deze dan vergelijk met de Ural lijkt mij dit een heel inte-
ressante motor, voor maar nog geen tien duizend euro!! En ook met achteruit!! 
Wel kettingaandrijving. Ook was er nog een show van de meest creatieve 
danwel exclusieve eigenbouw door particulieren. Sommigen deden niet onder 
voor professionele bedrijven. Wat denk je van een bak in de vorm van een 
klomp? Op ware grootte nog wel. En als je een tweepersoonsbak maakt zet 
je er gewoon een klomp op ware grootte naast. Dan moet ook je tent nog 
mee. En dat gaat natuurlijk in een aanhanger gemaakt uit hout in de vorm 
van een klomp!

S'avonds een verloting van een Chiang Jiang, die al heel wat verre reizen 
had gedaan. Helaas niet voor ons. Het hele weekeind was er gratis koffie. 
Op 5 minuten lopen was er een supermarkt, waar we voor schoonpapa nog 
een slof zware van Nelle kochten.

Er hing een fijne, gemoedelijke sfeer. Het sanitair was prima, schoon en vol-
doende wcpapier. Nergens lag er troep. Denen, Duitsers, Belgen, Engelsen, 
Nederlanders en 2 Fransen. En nu net die Fransen hadden nog niets begre-
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pen van die rustige gemoedelijke sfeer. Die moesten met opengetrokken 
gashandel van de Pan European op een klein stukje asfalt zwarte strepen 
trekken, totdat de band “pang“ zei, en een uur later stond de politie op het 
terrein.

Op zondag vertrekt ieder weer. We hadden nog 2 weken vakantie, en 
waar zouden we eens naar toe rijden? Duitsland in of de Ardennen. We 
kozen voor de Ardennen, want Noordwijkerhout zou van daaruit makkelij-
ker bereikbaar zijn, als de Dnepr het volhield. Op de kaart vonden we het 
stadje Bouillon. De Semois om te kanoën en Frankrijk dichtbij. Via Bastena-
ken waren we vrij snel bij Bouillon. Even doorrijden langs de Semois op zoek 
naar een camping. Bij Poupehan waren er drie op een rij. De laatste was de 
aantrekkelijkste. Deze ligt op een eilandje in de rivier. In tegenstelling tot de 
meeste campings waren hier géén stacaravans, en gerund door een neder-
lands echtpaar. “Ile de Faigneul” een aanrader. 

In deze omgeving is veel te 
doen. Kanoën, wandelroutes 
(makkelijk en moeilijk), met zelfs 
een ondoorwaadbare oversteek 
van de Semois, musea en hele 
leuke dorpjes in de omgeving. 

De eerste dag maar gelijk naar 
Bouillon om toeristische info en 
een plaatselijke krant voor het 
weerbericht. Meteen maar het 
Archéoscope bezocht. Dit is 
een heel interessante projektie 
over de jaren 1000 tot 1815 
over het kasteel en het leven 
van Godfried van Bouillon door 
middel van animatie en film. 
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Om daarna het reusachtige kasteel, dat strategisch in een lus van de Semois 
hoog op een rotsformatie is gebouwd, te bezoeken. Wij dachten dat “even” 
te doen, maar daar ben je een paar uur zoet mee. Het is al gebouwd vòòr 
het jaar 1000. Godfried met de Baard heeft het vorm gegeven. Daarna 
kwam Godfried met de Bult en de neef daarvan was Godfried van Bouil-
lon. Allemaal waren ze hertog van Lotharingen waar het stadje deel van 
uit maakte. In het jaar 1096 kwam Hendrik de Kluizenaar met veel tamtam 
vertellen, dat de christenen in Jeruzalem door de moslims en/of mohame-
danen werden verjaagd. Vermoedelijk was dit alleen een taktiek om onder-
linge ruzies over heerschappij over het gebied van Lotharingen tot Italie te 
beslechten. Godfried van Bouillon trapte erin, en verkocht zijn landgoed met 
het kasteel aan een geestelijk leider in Luik en vertrok met duizenden vrijwil-
ligers tevoet via Hongarije en Bulgarije de Bosporus over. Na 3 jaar kwam 
hij aan in Jeruzalem en veroverde het. Een jaar later op 40 jarige leeftijd 
overleed hij aldaar.

Ook in de jaren daarna tot 1815 werd het stategisch gelegen kasteel aan-
gepast. Meer torens en meer muren. In de rotsen, waar het kasteel op staat 
is een gang van 82 meter lang gehakt, om sneller te kunnen switchen. Dit was 
de voorloper van de metro, maar dan te voet. Ook is een waterput gemaakt 
van 54 mtr diep, zodat er bij langdurige belegering altijd drinken was.
Kortom; een leuk stadje. 

Nog een aanrader is de leisteenmijn (de enige) bij Bertrix. In verstaanbaar 
Belgisch wordt alles uitgelegd. Je zit dan ongeveer 40 meter onder de 
grond. Het enige voordeel voor die mijnwerkers ten opzichte van een kolen-
mijn was, dat er in de leisteen géén gevaarlijke gassen zaten en wat minder 
stof. Ze werden per kg betaald, dus met 40 jaar gingen ze al totaal versle-
ten met pensioen. Er wordt niet meer gedolven, vanwege de hoge kosten. In 
Spanje produceert men goedkoper aan de oppervlakte.

Veel in de omgeving getoerd. De Dnepr trok elke helling en was niet te 
beroerd om eens een bospad te kiezen, die daar in ruime kilometers aanwe-
zig zijn. Vaak werden we aangesproken met de vraag van welk bouwjaar de 
motor was. De plaatselijke bevolking denkt nog snel aan de oorlogsjaren. Het 
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leeft daar toch meer dan hier. 
Met zo'n combinatie heb je 
heel makkelijk aanspraak.

Nog een leuk dorpje is Roche-
haut, met een geweldig uitzicht 
op de Semois beneden je. Je 
kan te voet daarnaar toe, een 
biertje halen, en weer terug. 
Wie het eerste boven is! Ook 
kun je daar deltavliegen, wat 
ik zelf namelijk ook nog doe, 
naast het motorgebeuren. 
Mijn vleugel had ik niet mee 
(6 meter lang en 32 kg). Dat 
gaat niet lukken op de Dnepr, 
naast de bagage.

Wat we ook nogal eens doen in de vakantie; met trein of bus een toertje 
doen. Nu namen we de trein van Bertrix naar Dinant. Een uurtje rijden. Ver-
bindingen zijn gewoon goed en op tijd.
 
En natuurlijk moet je op de Semois kanoën. Het seizoen was duidelijk afgelo-
pen (september). Maar de campingbaas regelde vervoer naar Bouillon, de 
startplaats. Het eindpunt was 1 km voorbij onze camping. Lengte 16 km. Je 
ziet dan witte reigers, ijsvogeltjes en buizerds, en verder ben je alleen op de 
wereld. Meestal blijven we een dag of 3 en dan weer verkassen. Maar nu 
zijn we blijven plakken. 

Gaandeweg de week besloten we toch naar Noordwijkerhout te gaan en dus 
vertrokken we alvast maar op woensdag. Je weet maar nooit of je onderweg 
geen onderdelen verliest. We rekenden op 2 dagen, binnendoor. In de buurt 
van Baarle Nassau vonden we een camping. En als je naar Belgie gaat neem 
de dus géén kaart van Nederland mee. Allemaal ballast. Maar nu; hoe kom 
je de grote rivieren over zonder gebruik te maken van de snelweg. Daar 
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hebben we het volgende op gevonden: rijden van bushokje naar bushokje! 
Daar hangt vaak een plattegrond van de omgeving en dan kom je weer een 
paar dorpen verder. Ook onderweg kom je plattegronden tegen. Later op 
het treffen kreeg ik een (illegale?) tip van , mag ik het zeggen Benno? Die 
bruggen hebben allemaal een fietspad. Dat ga ik echt niet meer vergeten. 
En zo via fietsroutes en doodlopende wegen, die niet dood liepen kwamen 
we toch vrij makkelijk op de camping aan. Zij het een dag te vroeg maar met 
een tevreden gevoel dat we zoals zo vaak geen vuile handen hebben hoeven 
maken.

Over het kampeerweekend kan ik kort zijn. Ik denk dat anderen het hier-
over nog wel uitvoeriger gaan hebben. We hebben geen spijt dat we die rit 
gemaakt hebben. Het was geweldig. Het weer was prima en daarom mis-
schien wel zo'n grote opkomst. Maar daardoor is het al veel gezelliger. Ook 
voor de kinderen, want héél veel jaren geleden, namen wij ook de kinderen 
mee naar motortreffens. En dan is het prettig als er andere speelkameraad-
jes zijn en een plasje water, en af en toe een ijsje.

De toertocht was subliem, en inderdaad geen stoplicht gezien, ( nou, ééntje 
dan), maar het follow up systeem werkt goed.  Jos, van ons ook bedankt voor 
de organisatie! Via de dammenroute kwamen we weer veilig in Ritthem aan. 
Ik moet 2 spaken vervangen zie ik, en ook de banden zijn op. Voor de winter 
moeten er nieuwe gemonteerd worden. Jan Wassenaar had mooie banden 
bij zich. De teller stond nu op 1240 km. 

Allemaal nog een ouderwetse sinterklaasavond toegewenst en fijne kerstda-
gen!. Want zoals een klant van mij elk jaar weer zegt: Als de zomervakantie 
voorbij is, is het zo weer kerst.

Tot weerziens

Anke en Wim van Sorge
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Agenda 2014-2015

13-14-15 februari WATJESTREFFEN
Een goede start van het nieuwe seizoen op 
onze oude locatie in Blaricum met het Wat-
jestreffen. Een bewezen succes moet je niet ver-
anderen dus komen we weer bij elkaar volgens 
het vaste recept van vuurtje stoken, toertocht 
en eten klaarmaken onder de bezielende leiding van een topkok..
Je bent welkom vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur.

21 maart ZANDHAPPERSRIT
In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer het uiterste uit mens en 
machine halen met een dagtocht door de modder of stof. ‘s Morgens begin-
nen met koffie en een worstebroodje. In de middag stof/modder wegspoe-
len op een terras en eind van de middag weer naar huis.

11 april SLEUTELDAG
Vanaf dit jaar geen Sleutelweekenden meer maar Sleuteldagen. De defini-
tieve locatie van de Sleuteldag is nog niet bekend. Het wordt Leimuiden of 
Hilversum. Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder 
echt op de tijd te hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt wilt? Neem 
ze mee, misschien kun je er een ander weer een plezier mee doen. 

Zoek je onderdelen? Ook dan kun je terecht bij je mede clubleden of een 
onderdelen leverancier.

1-2 en 3 mei VOORJAARSTREFFEN
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks in het midden van het land in de 
buurt van Nieuwegein. Het programma van dit weekend beloofd spraakma-
kend te worden 
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30-31 mei BAARNSE MOTORRUN
De Baarnse Motorrun met op zaterdag de ritten op het terrein voor die cliën-
ten die niet de openbare weg op kunnen.
Op zondag zijn er twee toerritten. De afgelopen jaren bleven ze steeds net 
onder de 100 zijspannen hangen, dat moet beter kunnen. Meer info: www.
motorrun.nl

19-20-21 juni ZOMERTREFFEN
Het Zomertreffen is op een reeds bekende locatie in Haarlem. Uiteraard met 
de toertocht en misschien wel weer de cross kuil.
Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. Vorige keer konden 
we geen vuurtje stoken. 

5 september VLIETLANDERIT
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

11-12 en 13 september NAJAARSTREFFEN
Na twee thuiswedstrijden voor de westerlingen nu een thuiswedstrijd voor de 
zuiderlingen. Het laatste Treffen van dit jaar is in de omgeving van Roer-
mond.

26 september SLEUTELDAG
Om onze oostelijke leden het wat makkelijker te maken gaan we weer naar 
Apeldoorn. Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder 
echt op de tijd te hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt wilt? Neem ze 
mee, misschien kun je er een ander weer een plezier mee doen. 
 
Zoek je onderdelen? Ook dan kun je terecht bij je mede clubleden of een 
onderdelen leverancier. 
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PROJECT DNEPR-GUZZI I
Door: Peter Knol

Waarom??
Na een start van mijn motorcarrière op achtereenvolgens drie verschillende 
Jawa’s (want die kon je met een krantenwijk financieren) kocht ik van mijn 
eerste echte loon al gauw een Moto Guzzi. Er zouden er vele volgen en ook 
nu heb ik er een aantal. Daar komt bij dat ik als redacteur van de Moto 
Guzzi Koerier van de Moto Guzzi Club Nederland regelmatig de kans grijp 
om de nieuwste modellen van het merk voor een rij-indruk mee te nemen. 

Eén van mijn Guzzi’s is een NTX650 allroad. Het blok ging stuk door een 
afgebroken klep. Ik kocht een complete Guzzi met een zelfde blokje en zette 
het motorblok over, verkocht de rest in onderdelen en kon weer rijden. Later 
kreeg ik een kans om voor erg weinig nog een defect 650 blok te kopen en 
van de twee kapotte blokken maakte ik weer één goede.

Dus nu had ik weer een compleet blok. Maar geen motor om dat in te bou-
wen. Wat te doen? Een PROJECT, dat moest ik hebben. Een tourmachine, een 
caféracer, een all-road en een klassieker had ik al… alleen zijspan heb ik 
nog nooit gereden. Combineer de woorden project en zijspan en dan kom je 
al gauw bij Ural/Dnepr uit. Ooit had ik op een beurs al eens met veel plezier 
rondgekeken op de stand van de Ural/Dnepr club omdat daar toen allemaal 
projecten stonden: met BMW motor, met DAF motor, en in allemaal fraaie en 
minder fraaie beschilderingen. Een club met erg veel zelfspot, leuk. 

Als je gaat zoeken naar dit soort motoren kom je vanzelf in Genemuiden 
uit bij Richard Busweiler, die in Russen handelt en ze regelmatig ook impor-
teert uit het voormalig oostblok. Zelf is hij trouwens enthousiast Guzzirijder… 
Hij had een Dnepr MT11 te koop waarvan het motorblok defect was. Voor 
weinig. Ideaal, alleen bleek dat ding net voor m’n neus weg verkocht te zijn. 
Maar geen nood, van twee wel lopende MT11’s kon eventueel flink wat van 
de vraagprijs af, en zo kocht ik een Dnepr in vrolijke camouflage kleuren als 
basis van het project Dnepr-Guzzi.
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Natuurlijk had ik eerst wat huiswerk gedaan: kon het wel? Belangrijkste punt 
was de draairichting van het 650cc boxerblok, was dat wel hetzelfde als 
van een Guzzi? Ik wil de originele versnellingsbak van de Dnepr gebruiken in 
verband met de overbrengverhouding én in verband met de achteruitversnel-
ling, kickstart én automatische koppeling. En ook de originele eindaandrijving 
omdat ik weinig zin heb om al te ingrijpende verbouwingen aan het frame te 
doen met een andere achtervork en dergelijke. Maar: de cardanas van de 
Dnepr draait de verkeerde kant op! Het kroonwiel dat het achterwiel aan-
drijft zit niet tegen het wiel aan, maar aan de buitenkant van de eindaan-
drijving, vandaar. Gelukkig is de versnellingsbak van de Dnepr voorzien van 
maar twee assen in plaats van drie bij Guzzi, dus wordt in de bak de draai-
richting omgedraaid en draait alles weer de goede kant op. Als ik de Guzzi 
versnellingsbak zou gebruiken in combinatie met de Dnepr eindaandrijving 
zou ik vijf versnellingen achteruit hebben…

Met Richard had ik afgesproken dat de motor thuisgebracht zou worden, ik 
was niet van plan om mijn kennismaking met het zijspan rijden – en Dnepr 
rijden – meteen in een lange rit te doen. Dat bleek verstandig, want bij wat 
korte proefritjes kwamen er wel wat uitdagingen naar boven. Ten eerste het 
zijspan rijden met een dergelijke klassieke combinatie met telescoop voor-

oh jee, waar ben ik aan begonnen
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vork. Bij lage snelheden wil het span niet lekker rechtuit en ook niet de bocht 
om die je wilt, en bij hogere snelheden wordt het rechtuit wat makkelijker 
maar bij het naderen van bochten, tegenliggers of andere verkeersuitdagin-
gen alleen maar enger. Dat werd ook niet geholpen door losgelopen lagers 
in het achterwiel en een voorwiel met flinke hoogteslag. Later bleek ook het 
zijspan nogal flexibel gemonteerd te zijn en kon er niet meer teruggescha-
keld worden als het blok eenmaal op temperatuur was… Maar goed, dat 
was te verwachten voor een dergelijke projectfiets en ik heb het overleefd. 
Al na een kilometer of honderd in totaal besloot ik om maar te beginnen met 
slopen en ombouwen.

Het moet een combinatie gaan worden van Dnepr zijspantechniek en een 
Guzzi uitstraling. Voor dat laatste wist ik een Guzzi V7 tank, achterspatbord 
en wat beugels te kopen en 
later nog een voorspatbord 
van een California en nóg 
een achterspatbord. Het 
tweede achterspatbord 
sleep ik door en behield 
alleen het achterste deel, 
dat met de mooie California 
uitloop. Van het Dnepr zij-
spanspatbord sleep ik ook 
het onderste stuk af, en met 
wat passen en meten kon ik 
dit spatbord Guzzificeren! 
Het V7 achterspatbord 
paste eigenlijk direct al heel 
mooi, de steunbeugels van 
de Dnepr moesten wel aan-
gepast worden natuurlijk, 
maar dat viel reuze mee. 
Het passend maken van het 
voorspatbord had meer 
voeten in de aarde. De 
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Dnepr heeft standaard een enorm groot spatbord dat als een cross spatbord 
hoog boven het wiel hangt aan de onderste kroonplaat. De voorvork lijkt erg 
op de voorvork van de V7, met stalen buizen die de binnenpoten afdekken. 
Deze constructie maakt dat er niet veel ruimte tussen voorvorkpoten en band 
hoeft te zijn, er hoeft toch geen spatbord tussen. En dat wilde ik nou juist wel. 

Na het demonteren van de voorvork laste ik aan de stalen onderpoot beves-
tigingspunten voor de spatbord beugels, en blokjes met schroefdraad aan 
de wielkant van de binnenpoten, om extra steunen op te kunnen schroeven. Ik 
sleep uit het spatbord twee stukken weg waar de vorkpoten zouden komen 
en laste er nieuwe halfronde stukken in. De speling met de band is aan één 
kant nog minimaal, omdat het wiel niet midden tussen de vorkpoten blijkt te 
staan…!? Hmm. Rare jongens die sovjets. Dat werd opgelost door de reman-
kerplaat bij de asdoorvoer 5mm af te frezen…

En dan de tank. Niet te geloven, maar de V7 tank past mooier op de Dnepr 
dan de originele tank. Met een hele kleine modificatie aan de voorkant van 
de tank en het creëren van ophangpunten zit de tank er op alsof het zo 
hoort!
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De Dnepr was voorzien van twee zweefzadels, maar van een nogal teleur-
stellende kwaliteit. Maar het voorste deel van het zadel van de gesloopte 
Florida leek heel mooi te gaan passen: de onderkant van dit zadeldeel 
volgde precies de framebuizen van de Dnepr! Maar na een paar uur passen, 
zagen, snijden en proberen paste het inderdaad goed, maar vond ik het nog 
steeds niet mooi. Te groot, te massief, niet klassiek genoeg. Op de onderde-
lenmarkt van Hardenberg kocht ik een half vergaan Duits Pagusa zweefza-
del met grote trekveren er onder, en een twintigtal meters verder een nieuw 
rubber dekje voor dat zadel. Dat gaat ‘m worden!

Even een motorblok en bak aan elkaar maken…

Ik heb nog geen andere voorbeelden kunnen vinden van de combinatie van 
een Guzziblok en Dnepr of Ural rijwielgedeelte. Wel specials met aller-
lei andere blokken: boxers van BMW, 2CV, Daf, Volkswagen kever, en een 
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variatie aan Chinese dieselaggregaten in V-twin of V-vier configuratie. Het 
standaard boxerblok heeft een niet zo geweldige reputatie, dat zal duide-
lijk zijn. Verder is het frame heel ruim en simpel, wat het inbouwen van iets 
anders makkelijk maakt.

Meten is weten, dus begon ik met het opmeten van de diverse onderdelen 
van de beide blokken en de versnellingsbak. Het mooie is dat bij de Dnepr 
het koppelingshuis deel uitmaakt van het motorcarter, en bij de Guzzi deel 
uitmaakt van het versnellingsbakhuis. Dat maakt het mogelijk om een ring te 
maken die tussen de beide delen komt en het koppelingshuis vormt. De eerste 
keus die gemaakt moest worden was die van de koppeling. De koppeling 
van de Dnepr is enorm groot, met twee beklede platen en natuurlijk zonder 
starterkrans. De koppeling van de Guzzi is veel lichter van constructie, enkel-
plaats en inclusief starterkrans. 

Op het Guzziforum vroeg ik mij af of de Guzzi koppeling de massa van de 
combinatie aan zou kunnen. Er kwam een antwoord dat dezelfde koppeling – 
een door Guzzi ingekocht product – ook in bijvoorbeeld lichte Renault auto’s 
gebruikt wordt. En die zijn toch zeker twee keer zo zwaar als een zijspan-
combinatie. De Guzzi koppeling dus. Ik sloopte het hart uit de twee beklede 
platen van de Dnepr en knutselde beide in plaats van het hart van de 
beklede schijf van de Guzzi, dit om voldoende oppervlak te hebben op de 
ingaande as van de Dnepr bak. Nu kon ik bepalen hoeveel ruimte ik tussen 
blok en bak moest overbruggen. De Dnepr start met behulp van een kickstar-
ter. Heel stoer, maar ik wilde toch ook de startmotor meenemen. Hmm, bij de 
Guzzi is die gemonteerd links naast de bak, dat kan omdat in de Guzzi bak 
alle assen rechts van de ingaande as zitten. De Dnepr bak is net zo breed 
als het carter, maar is minder hoog. De startmotor dus maar bovenop de bak. 
Met al deze info kon ik op de computer de tussenring ontworpen en dat gaf 
gelukkig geen toevallig overlappende gaten, al werd het in de buurt van de 
startmotor een beetje krap. Nu alleen nog even maken…

Einde Deel I.
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Motocrypto

Oplossing van opgave nr. 97 september 
2014

1.gietwielen,2.kinderziekten,3.groenegolf,4.
spatlappen,5.achterbrug,6.macaroni,7.
tuimelaar, 8.antivries,9.contactsleutel,10.kop-
pelingsplaat.

Jammer, maar helaas zijn er geen oplossingen ingestuurd.

Echter niet getreurd, hier is weer een nieuwe opgave om je hersens op te 
breken.

Opgave

1. familie van de V-snaar.   .-.i..
2. criminele dames aan de wandel.  .oe..a….e..
3. worden hier wagens opgevoerd?  au.o.a.o.
4. trap op de achterrem om op te vallen. .oe..i…
5. hele zit voor een schrijver.   .a.e..e.
6. hier mag op het gras worden geparkeerd. .a.e..a..
7. op een zandbank liggen voor je remmen. a..e…aa.
8. die oliepomp is een meeloper.  .a..i..e.
9. broertje van de benzinekraan.  .a..e..e.
10. Drukt Magere Hein hierop?   .o.e.a….o.

Ga je voor een eervolle vermelding in het clubblad? Stuur dan je oplossing 
naar Luijt.postma@gmail.com 

Veel succes! 
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Russische Wintersalade

Jullie topkok Boris is niet vies van plagiaat, 
dus heeft hij als uitsmijter van 2014 speciaal 
voor jullie de keukengeheimen van het Kremlin 
gehackt. 

Ingrediënten

• 200 gram zuurkool
• 1 rood bietje, gekookt, geschild en in  
 blokjes gesneden
• 100 gram sperziebonen, gaar
• 150 gram aardappelen, gekookt en in blokjes gesneden
• 1 ui, in dunne ringen gesneden
• 2 zure augurken, fijngehakt
• 4 eetlepels (zonnebloem)olie
• zout
• peper

Bereidingswijze

Doe de zuurkool, de in blokjes gesneden biet, de sperziebonen, de blokjes 
aardappel, de ringen ui en de fijngehakte augurken in een schaal en kom. 
Schep alles goed dooreen. 

Voeg onder voortdurend omscheppen beetje bij beetje de olie toe. 
Maak de salade tenminste 1,5 uur op een koele plaats staan voor hij wordt 
geserveerd.

Bron: © Russisch koken door Boris.
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Heet van de RDW
Zijspankeuring, het vervolg

In antwoord op mijn vraagstelling uit de vorige twin is inmiddels het volgende 
bericht binnengekomen bij de club. De contactpersoon zijn naam heb ik maar 
even weggelaten voor jullie. Het is denk ik voor de meesten van ons die zich 
over het vraagstuk gebogen hebben een verademing. 

Heb ik nu spijt van mijn keuring, NEE !. Ik vond het een leuke beleving en zoals 
ik anderen ook heb horen zeggen, het is best wel een pluim in je r..t als een 
keurmeester en zijn collega’s je knutselwerk kunnen waarderen.

Geachte heer van Ham, 

Men is toch wat langer bezig met het plaatsen van de tekst over zijspannen op 
RDW.nl. Vooruitlopend daarop geef ik u vast per mail de strekking door van de 
tekst die binnenkort op Internet zal worden geplaatst. 

In verband met Europese richtlijnen moeten alle motorfietsen met zijspan als 
voertuigcategorie L4e zijn geregistreerd. Niet al deze voertuigen staan als 
zodanig in het register. In de situatie waarbij de RDW niet op de hoogte is 
van de zijspanaanbouw is in het register de voertuigcategorie L3e opgenomen 
(motorfiets zonder zijspan). Vóór 30 april 2009 was zijspanaanbouw op zich 
geen keuringsplichtige wijziging in de constructie. Met de invoering van een 
aparte voertuigcategorie en classificatie voor motorfietsen met zijspan per 30 
april 2009 was een keuringsplicht bij zijspanaanbouw volgens de Regeling 
voertuigen wel aan de orde.

Inmiddels is besloten tot hanteren van een overgangsperiode tussen 1 januari 
2015 en 1 juli 2016. Tijdens deze periode kan bij motorfietsen met zijspan en 
een datum eerste toelating (DET) van vóór 30 april 2009, waarbij de voertuig-
categorie en classificatie afwijkt in het kentekenregister, op administratieve wijze 
de voertuigcategorie worden aangepast. Dit, ongeacht of de voertuigeigenaar 
in bezit is van een inlegvel of niet. 
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Voorwaarde is dat geen sprake is van een andere wijziging van de constructie 
die destijds (vóór mei 2009) ook al keuringsplichtig was, zoals bijvoorbeeld een 
wijziging van de wielbasis. Gedetailleerde informatie over het aanvraagproces 
is vanaf 1 januari 2015 beschikbaar op de RDW- website. Deze administratieve 
aanvraagprocedure is kosteloos.

Motorfietsen met een DET vanaf 30 april 2009 moeten bij zijspanaanbouw 
altijd door de RDW worden gekeurd. Vanwege de benodigde remtesten vindt 
deze keuring plaats op het RDW testcentrum te Lelystad (TCL). Aan deze keu-
ring zijn wel kosten verbonden. 

Met bovenstaande informatie hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Bin-
nenkort komt de aankondiging van de administratieve procedure per januari a.s. 
op www.RDW.nl.   

Met vriendelijke groet,

RDW Zoetermeer
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De tien van de Twin
Tien vragen… 
 Tien antwoorden!

Dit maal met…..
Naam:   Derk Bos   
Leeftijd:  Houdbaarheidsdatum 
   is verstreken   
Gezinssamenstelling: Irene en ik 
Beroep:  Stucadoor, maar al een 
  jaar of 7 niet meer…   
Motorpark:   Ural (zijspan), solo Ural en een 
  Harley 750             
Lid van de UDCN sinds:  Dat moet je maar aan Benno vragen… 
  (red: 1994 volgens ons)

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

Ze deden bij de Harleyclub vervelend. Ze vonden dat ze te soft waren en 
wilden meer drinken en knokken en zo. Dat vond ik niks. Toen heb ik een 
MT12 gekocht en ben ik bij de UDCN gekomen, want daar was het gewoon 
gezellig.

2. Wat is de beste herinnering aan je span?

Ik had net de MT12 en ging tanken, maar de motor wilde niet meer. Het blok 
liep wel, maar de motor ging niet meer vooruit. Ik had er nog helemaal geen 
verstand van en was net lid van de UDCN, dus ik dacht: ik ga naar Truuske 
en Hans, dan kunnen die me misschien helpen. Achteraf bleek dat die er ook 
helemaal geen verstand van hadden, maar dat wist ik toen nog niet. Maar ik 
moest dat span daar wel zien te krijgen, dus ik probeerde hem met het sper 
van het differentieel tijdelijk aan het rijden te krijgen en dat lukte. Ik naar 
Truuske en Hans om te vragen wat er loos kon zijn. Onderweg kwam ik bij 
een bocht, maar die haalde ik niet en toen belandde ik zweefvliegend als 
een piloot in de bomen. De motor hing helemaal scheef en ik kreeg een flinke 
por in mijn ribben en snapte er helemaal niks van. Toen kwam er een Poolse 
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vent aan die in het Duits 
tegen me zei: “Du hast 
ein Rad ab!” In het Duits 
betekent dat dat je een 
beetje kierewiet bent, 
dus ik dacht dat hij dat 
bedoelde. Maar die vent 
nog een keer: “Nein, du 
hast ein Rad ab!” Bleek 
dat ik echt “ein Rad ab 
hätte!” Het zijspanwiel 
was foetsie. Helemaal 
kwijt. En ik had het niet 
gemerkt! Wij zoeken 
waar dat ding gebleven kon zijn. Nu was er een meer vlakbij, dus we dach-
ten al dat dat wiel het water in was gerold, want het was nergens te vinden. 
Ondertussen was er wat volk op af gekomen om te kijken wat er aan de 
hand was en iedereen hielp zoeken. Nergens dat wiel te vinden. Uiteindelijk 
kwam er een vrouw aanlopen met haar dochtertje en wat bleek: dat kind 
had 50 meter terug een wiel zien liggen. Wij kijken en ja hoor, 50 meter 
ervoor, helemaal aan de andere kant van de weg, achter het kleinste bosje: 
daar lag het wiel!

3. Wat is de slechtste herinnering aan je span?

Nou, die por in mijn ribben toen ik die bomen invloog… (zie vraag 2). Dat 
blijf je wel even voelen hoor, na zo’n zweefvliegduik.

4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, 
 Chiang Jang o.i.d.?

Die heb ik niet echt. Ik vind de treffens altijd leuk en je maakt altijd wel wat 
mee, het is elke keer anders. Ik was een keer in het buitenland met Motor 
Moskou. Daar was een oefenveld voor de luchtmacht, waar allemaal tanks 
opgesteld stonden. Die tanks waren helemaal ontmanteld hoor, daar zat 
geen motor meer in. 
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Er waren wel allemaal reflectoren op aangebracht, zodat de luchtmacht ze 
kon beschieten. En toen gingen wij daar tussendoor crossen met onze motoren. 
Mooi hoor!

5. Heb je nog andere hobby’s?

Behalve motorrijden was mijn werk mijn hobby.

6. Wat was het beste treffen ooit?

Ik heb een paar keer een treffen georganiseerd in Delfzijl, toen er Delfsail 
was. Op één van die treffens ging er van alles mis of anders, maar daar-
door liep het juist heel bijzonder. We waren bijvoorbeeld met de toerrit in 
Appingedam en stopten bij een kerk om die te bezichtigen. We hadden alle 
Urals en Dneprs bij de kerk geparkeerd. Er kwam een groep aan, waarvan 
wij dachten dat die ook voor die kerk kwamen, maar die bleken onze rus-
sische motoren te komen bewonderen. We raakten aan de praat met één 
van die mannen en dat bleek een Rus te zijn en ook nog een kadet op één 
van de schepen die met Delfsail meededen. En die nodigde ons uit om op 
dat schip te komen kijken. Dat was natuurlijk een buitenkans! Wij met de hele 
club naar de kade waar al die grote schepen lagen, maar daar was allerlei 
bewaking, want je mocht niet zomaar bij die schepen komen. We werden dus 
ook tegengehouden en mochten er niet door. Uitgelegd dat we uitgenodigd 
waren door die kadet en uiteindelijk zei zo’n bewaker dat het dan wel in 
orde was en we mochten er langs. Dus tuften we met de hele groep langs al 
die prachtige schepen. We konden keurig parkeren aan de kade en wij naar 
dat schip met z’n allen. Ook daar werden we weer tegengehouden, maar we 
hadden de naam van die kadet, die er natuurlijk bijgehaald werd. Tja, die 
schrok zich rot, want die had bedoeld dat er 1 of 2 man mocht komen en niet 
dat we met de hele groep daar zouden verschijnen. Maar we mochten toch 
aan boord en hij heeft ons alles uitgebreid laten zien! Geweldig! 

7. Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest 
 bijzonder en waarom?
Ik vind de Zundapp van Iwan echt een mooi ding, maar da’s wel duur hoor… 
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Je hebt die onderdelen niet zomaar!
8. Wat is de beste motortip die je hebt?

Dat moet iedereen voor zichzelf weten, maar ik houd er wel altijd een beetje 
dieselolie in…

9. Vraag van Gerrit Busweiler aan Derk: Heb jij nog wel eens wat  
 van Klaus gehoord, de Duitse techneut die vaak met prachtige   
 motoren op UDCN-treffens kwam???

Nee, van Klaus hoor ik niet veel meer. Klaus is 77, heeft teveel gewerkt en 
ook nog eens een ongeluk gehad en nu lukt het motorrijden niet meer.

10. Heb jij nog een vraag voor iemand? 
Nee hoor.

Dank je wel, Derk! Groeten aan Irene!
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Jawa en het Bourgondische leven

Maar weinigen in de UDCN zullen zo onhandig zijn als ik. Daarom blijf ik met 
mijn blauwe Dnepr graag een beetje in de buurt van Nieuwleusen, waar mijn 
sleutelende steun en toeverlaat woont.

Margreeth en ik hebben een huisje in Noord Bourgondie gekocht. Dat is een 
prachtig motorgebied. Het is duidelijk dat de Dnepr voor mij geen geschikte 
motorfiets is om daar te gebruiken. Mijn Moto Guzzi Breva 1200 komt in 
theorie wel in aanmerking. Maar dan moet ik steeds met de aanhanger naar 
Frankrijk. Een motorfiets ter plaatse zou ideaal zijn. Voorwaarden zijn dat 
hij betrouwbaar is en heel goedkoop. In een vorig stukje schreef ik al waar 
de keus op is gevallen: een Jawa 350 TS. Afgelopen zomer hebben we hem 
meegenomen naar Frankrijk. 
Hier volgt een verslag van 
mijn eerste ervaringen.

Kort samengevat: hij start, 
rijdt en remt prima. Het 
blijft natuurlijk een lichte 
motorfiets, eigenlijk een 
opgepompte brommer. Bij 
tachtig kilometer rijdt hij het 
best. Op de toerenteller is 
het gebied tussen de 3000 
en 4000 groen aangegeven. 
Inderdaad is het enige deel 
waarin hij goed trekt.
 
Tweetaktliefhebbers die 
graag een rookgordijn 
produceren komen met deze 
Jawa niet aan hun trekken. 
De mengsmering met een full 
synthetische olie in een 
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verhouding van 1 op 60 levert bij koude motor nauwelijks rook op en bij 
warme motor helemaal niet. Afremmen op de motor gaat niet lekker. In theo-
rie is het ook niet goed voor een tweetakt. Als je het gas dichtdraait, valt het 
grootste deel van de smering weg, terwijl toerental nog hoog is. Ooit bezat 
ik een Saab 96 V4. Als erfenis van zijn tweetakt voorgangers had die een 
mechanisme waardoor hij bij  sterk gas terugnemen automatisch ontkoppelde. 
Dat moest de extra slijtage voorkomen. Je kon het gelukkig wel uitschakelen. 

Het toeren met een licht motortje in het glooiende landschap was een genoe-
gen. Veel bochten en mooie vergezichten. In de herfstvakantie waren we 
weer in Frankrijk. De Jawa pruttelde na twee trappen. Hij mag blijven.

Pieter
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Najaartreffen Noordwijkerhout 
Door: Melissa 

Tja aangezien ik met mijn grote mond op het forum heb geroepen dat ik wel 
voor kopij zou zorgen voor de volgende Twin kom ik er natuurlijk niet onderuit 
nu he. Dus bij deze.

Noordwijkerhout is voor ons best een aardig eindje rijden, ong. 220km. Maar 
aangezien wij altijd met ons 4-en en 1 hond komen wordt onze rus keurig 
op de aanhanger geladen. Dat laden gebeurd normaal gesproken al op 
de donderdag maar wegens drukte met werk en kinderen besloot Goof dit  
keer maar op vrijdag helemaal thuis te blijven van zijn werk en werd het 
allemaal op vrijdagochtend gedaan. Nou en dat was flink aanpoten. Als eer-
ste werd onze tent (bij de meeste bekend als Villa of afdak voor de rus) in 
de zijspan bak geladen samen met de slaapzakken. En toen mocht ze op de 
aanhanger. Nou daar stond ze. Bepakt en bezakt en klaar voor vertrek naar 
het noorden. Maar ja toen de auto nog. En zoveel drinken en eten en snoep. 
Oh ja en natuurlijk drank. En voor vier man kleding natuurlijk. Nou uiteindelijk  
en de aanhanger geladen en de auto. Toen konden we de kinderen ophalen 
en vertrekken. Daar gingen we. De weergoden hadden goed weer voorspeld 
dus met het treffen zou het vast helemaal goed gaan komen. Vlakbij onze 
bestemming moesten mijn dochter en ik even een hele nodige pitstop maken. 
Maar ach die vijf minuten later.

We arriveerden op de camping en het was leuk om te zien dat er al een heel 
deel clubleden aanwezig waren.  Ook waren er weer twee Britten bij die ik 
vorig jaar in Weert voor het eerst ontmoet heb. Vrienden van John .Omdat 
wij zo’n “belachelijk” grote tent  hebben is dat altijd het eerste waar we 
mee beginnen. Goof heeft wel al een aantal mensen een hand gegeven en 
goedendag gezegd maar ik besluit dat na het opzetten van de tent te doen. 
Kost ons toch altijd een flink half uur voordat dat ding staat. Maar jawel hoor 
het is zowaar weer gelukt. Blij dat het gevaarte staat begin ik aan mijn Meet 
& Greet rondje. Daarna moet ik er toch echt aan geloven dat die auto nog 
uitgeladen moet worden. En natuurlijk moet de zijspan ook nog van de aan-
hangwagen gehaald worden.
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De kinderen heb-
ben ondertussen 
de al aanwezige 
kinderen opge-
zocht en zie ik 
Ghislaine (onze 
dochter) geregeld 
voorbij scheuren 
op een Spacescoo-
ter. Een soort van 
step maar dan een 
met een trapme-
chanisme en zelfs 
ketting aandrijving. 
Toch hou ik stiekem 
mijn hart vast als ze toch wel met hoge snelheid op dat ding een bocht neemt. 
Maar snel de andere kant opkijken.  Het eerste blikje bier is al opengetrok-
ken bij het opzetten van de tent. Omdat we al de nodige kilometers gereden 
hebben besluiten we maar op de camping een hapje te eten. Na het eten 
open ik de fles prosecco die ik van Jos gekregen heb . (Jos wat overigens 
totaal niet nodig was omdat het mijn hond was die jou fles Whisky had laten 
sneuvelen). De camping had er voor gezorgd dat we met zijn allen een eigen 
veldje hadden wat wel fijn was. Gelijk vooraan zelfs. Enige nadeel was dat 
bij hoge nood de wc toch wel een beetje uit de buurt was. Namelijk aan 
de andere kant van de camping tja en wij vrouwen kunnen nu eenmaal niet 
tegen een boompje plassen he. Maar ach dan hebben we gelijk lichaamsbe-
weging gehad zullen we maar denken.  Ondertussen wordt er om ons heen 
gekokkereld of gaan er mensen  ‘’uit eten’’.

Hoe later het wordt hoe drukker het op ‘’ons’’ veldje wordt. Gezellig hoor. 
Leuk om ook weer nieuwe gezichten te zien. Ook Wouter (soort van vader 
voor mij) is voor het eerst erbij. Leuk hoor. Naarmate de lucht donkerder 
wordt en de koffie en fris vervangen wordt door sterke drank, wijn,  bier enz. 
word langzaam de gang gezet om naar het naast de camping gelegen meer 
te lopen alwaar we ons alom bekende kampvuur gaan maken. Maar voordat 
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we ‘’mogen’’ gaan moeten we allemaal wat hout dragen naar de vuurplaats. 
Met de handen vol hout, drank en stoelen lopen we naar het meer. Daar aan-
gekomen brand het vuur al en er zitten ook al een aantal mensen omheen. 
We zoeken een plaatsje waar we gaan zitten en genieten van de gezellig-
heid van het vuur en de aanwezigen. Van deze momenten kan ik ontzettend 
genieten. Want om eerlijk te zijn voelt de UDCN toch wel aan als een warm 
bad. Iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd en iedereen heeft wat 
voor mekaar over. Geweldig. 

Terwijl ik dan zo gezellig achterover zit in mijn roze stoel bedenk ik me toch 
wat een leuk 
zooitje mensen 
zo bij elkaar. 
Met een lekker 
glaasje Rood-
kapje wijn en zo 
nu en dan van 
allerlei snacks 
die langs komen 
zit ik te genie-
ten. Uiteindelijk 
komt Roel achter 
me staan/zitten 
en begint een 
‘’zielig’’ verhaal 
over te weinig 
treffenlocaties in het zuiden en zo heeft hij op slinkse wijze ons er ingeluisd 
om het najaarstreffen van 2015 te organiseren. Dit alles met een knipoog 
natuurlijk. Naarmate het steeds later wordt trekt het volk wat weg op naar 
hun holen. Om vooral weer fit te zijn om de zaterdagtocht te rijden. Ik ben 
zelf altijd een van de laatsten die naar zijn bed gaat en bleef nog gezellig 
bij het vuur zitten. Maar uiteindelijk zal ook ik er aan moeten geloven en met 
de nodige hindernissen (he Roel) beland ik uiteindelijk ook in mijn slaapzak.

De volgende morgen is het toch al weer vroeg dag. En begint Goof aan de 
voorbereidingen van ons ontbijt. Waarbij hij en de kinderen spek met eieren 
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eten en ik champignons met eieren.En natuurlijk koffie. Ik besluit na het ontbijt 
en voor de tocht nog maar even de wandeling naar de wc te doen. En dan 
om 11.00u gaan we beginnen aan een hele mooie tocht (bedankt Jos) door 
Bloemendaal en onder andere over de boulevard van Zandvoort en Noord-
wijk. Op een gegeven moment hebben we een lunchstop gehad in een leuke 
Brasserie die op de hoogte was dat we kwamen. Dus daar hebben we lekker 
een hapje en een drankje kunnen nuttigen. 

Aan het einde van de lunch deelde Jos gele papiertjes uit met daarop op de 
naam van drie torens. De Vuurtoren, Watertoren en Kerktoren. En zo werden 
we in drie groepen verdeelt om deze te bezichtigen. Wij hadden de Vuurto-
ren. Na bezichtiging zouden we elkaar allemaal treffen bij de Kerktoren in 
Noordwijkerhout waar we nog inkopen konden doen voor de Barbecue. Van 
hieruit in kleine groepjes terug gereden naar de camping. Waarna niet lang 
nadat iedereen weer terug is de BBQ wordt aangemaakt. Voor de sala-
des en sauzen was gezorgd door de organisatoren van dit treffen. En deze 
hadden dat prima gedaan. Het smaakte erg lekker. Na het eten kregen we 
opdracht om vooral het laatste hout (en dat was veel) mee te sjouwen naar 
de vuurplaats aan het meer. In dit meer hebben vlak voor de BBQ de aanwe-
zigen kinderen allemaal gezwommen. 



54

Nummer 98, december 2014Ural Dnepr Club Nederland

Rolpa
Russian Oldtimer Parts

Jan Wassenaar

Bitgumerdijk 35

9034 GH Marsum

058-2541777

Op zoek naar onderdelen voor 
Russische motorfiets(en)?

   rolpa@kpnmail.nl

Het vuur brandde weer flink, de drank vloeide weer rijkelijk en de sterke 
verhalen deden weer de ronde. Iedereen amuseerde zich wel. En uiteinde-
lijk kwam helaas ook aan deze gezellige avond weer een einde. En viel de 
nacht.

De volgende morgen alweer vroeg aan het ontbijt en begint iedereen zo 
langzamerhand aan het inpakken van hun holen en dekens. Zo ook voor ons. 
En word er tussendoor afscheid genomen van degene die hun zaakjes al 
eerder in gepakt hebben dan wij. Maar dan is het ook voor ons zover dat 
we weer terug kunnen rijden naar het verre zuiden. Rond 15.00u zijn we dan 
weer thuis aangekomen en kijken terug op een geslaagd weekend. 
Groetjes uit Limburg en natuurlijk wil ik de organisatie nogmaals hartelijk 
bedanken voor alles. We kijken uit naar het voorjaarstreffen.

     Melissa
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Zijspan/sleuteldag Apeldoorn
Door: Benno van Ham

11 Oktober was het zover; de tweede sleuteldag van het jaar zou weer 
plaatsvinden. Dit keer eens niet in Leimuiden zoals we de laatste jaren 
gewoon waren maar in Apeldoorn. Omdat we als bestuur merkten dat de 
belangstelling om te sleutelen enigzins tanende was hebben we in 2014 
besloten om het thema iets aan te pakken en anders uit gaan voeren. Voor 
dit najaar leek het ons leuk om eens een andere lokatie op te pakken en om 
een activiteit toe te voegen aan het pakket.

Dankzij een tip kwam Gerrit Busweiler, van de Clubwinkel, in contact met 
Motoroutlet Apeldoorn. De eigenaar daar leek het wel leuk om ons een keer 
te gast te hebben. Hij heeft ruimte genoeg en vond het wel best. De sleutel-
stek was gevonden, maar nu de rest van de indeling nog. Ruud was natuurlijk 
al snel bereid om het sleutelen te coordineren. Na wat overleg kwamen we 
tot de conclusie dat een stukje extra training/instructie ook helemaal geen 
gek idee zou zijn. Om auto of solo-motor te rijden moet je een rijvaardig-
heidsbewijs hebben maar om met een zijspan rond te snorren mag je zomaar 
op zo’n ding kruipen met je solo-motor ervaring. De meesten van ons heb-
ben het zichzelf geleerd, al dan niet met vallen en opstaan. Het leek ons als 
UDCN dus wel eens een goed plan om een expert erbij te halen. Zo gezegd 
en gedaan en we hebben die dag dus Rob Teffer, zijspaninstructeur, geboekt 
om jullie wat bijles te geven.

De dag was hiermee goed gevuld volgens ons en dus was het wachtten op 
het feitelijk evenement. Op zaterdag 11 oktober was het zover. Omdat ik 
vanuit Langeweg naar Apeldoorn moest die ochtend vond ik het een beetje 
ver om dat per Dnepr te doen, zou me toch wat teveel tijd gaan kostten. Dan 
maar met Helga, de BMW R100RT, voor haar is het ook goed om af en toe 
wat kilometertjes te maken. Met een waterig zonnetje begon ik de reis naar 
Apeldoorn. Over de snelweg want dat kan die Duitse scharrel best goed. 
Vlak bij Arnhem zag ik voor me een Dnepr vastgebonden op de aanhan-
ger aankomen. Ha, Goof is ook onderweg, we zullen het zo wel zien wie er 
allemaal komt opdagen. Precies op tijd kom ik aan bij het Outletcentre waar 
de deur nog op slot zit. Het zal toch niet, denk ik nog. Ondertussen komen er 
meer belangstellenden aan en klokslag 9:00 uur gaat de deur open. 
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De koffie staat klaar en al bijkletsend met een bak koffie komt de sfeer al 
snel lekker op gang. Inmiddels is er een mannetje of 20-30 binnengelopen en 
gaan we van start. 

De sleutelaars scheiden zich van ons af, er schijnt in cilinders geloerd te gaan 
worden o.a. Dit keer blijf ik bij de theorie hangen. Als Rob zijn laptop opge-
start heeft begint hij met de theorie van het zijspanrijden. Voor de meesten 
bekende koek denk ik nog maar gaandeweg blijken er toch wel behoorlijk 
wat vragen de kop op te steken bij de leden. De groep bevat naast een aan-
tal 'ervaren' rijders ook een aantal beginners met het zijspan. Prima, zo'n mix 
is precies wat we nodig hebben vind ik.

Rond de middag hebben we de theorie er wel op zitten en wordt het tijd 
voor de lunch. De eigenaar van de outlet heeft speciaal voor ons soep en 
broodjes geregeld, op zijn eigen kosten notabene. Goed adresje, moeten 
we vaker naartoe gaan. Genoeglijk zit het hele spul sterke verhalen op te 
hangen en dan, dan wordt het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. 
Aan de overkant van de weg wordt een stuk parkeerterrein omgetoverd tot 
oefenterrein en mogen de cursisten om de beurt de oefeningen van ome Rob 
gaan volgen. Ik besluit om het maar vanaf de kant te bekijken en zo af en 
toe nog een leuk fotootje te maken. Om een uurtje of half drie begint het 
te miezeren. Ik ga maar eens een bakkie doen. De sleutelaars hebben het 
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blijkbaar ook al voor gezien gehouden. Nog even een wandelingetje door 
de zaak nemen en een setje droge handschoenen meenemen voor onderweg 
want die buien zien er toch wel serieus uit nou ineens. De groep die aan het 
oefenen is besluit hetzelfde en het spul komt naar binnen toe. Nog wat koffie 
en bijpraten verder wordt het zo rond half vijf tijd om afscheid te nemen. 
Samen met Rob Maier (op zijn solo) besluiten we af te reizen. Een stukje voor 
Amersfoort rijden we de file binnen (in de regen) en zwaai ik hem lekker uit. 
Soms is een solo toch wel veel gemakkelijker bedenk ik me al stilzittend in de 
regen. Geen muziekje, geen sigaar en toch stilstaan. Helga zorgt alleen voor 
warme voeten. Mensen in de auto beginnen al bijna medelijden te krijgen en 
ik zit te wachtten op de eerste sympathiebetuigingen als .... de file oplost. 
Gas erop en rijden met dat ding. Na Amersfoort is het gebeurd met de files 
en met de regen, mooi drooggewaaid kom ik Langeweg weer binnen. Hier 
heeft het amper geregend zegt Dorine nog. Ja, ik weet het in het Zuiden 
regent het eigenlijk nooit.

Outlet Apeldoorn, bedankt voor de gastvrijheid en de lunch natuurlijk, verder 
iedereen bedankt die er was. Het was een leuke dag en zeker iets voor her-
haling vatbaars. Over een paar jaartjes misschien weer eens doen ??

     Benno van Ham
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WATJES TREFFEN 
13 – 14 en 15 februari 

Het WATJESTREFFEN is weer thuis. Dankzij een andere beheerder op de 
Woensberg kunnen we weer terecht op onze oude locatie in Blaricum. 
Voor de nieuwelingen onder ons. We slapen in onverwarmde blokhutjes. Dat 
is kouder dan een tent. Gelukkig hebben we de beschikking over een kantine 
met verwarming. 

’s Avonds kan ieder-
een zich natuurlijk 
warmen bij een kamp-
vuur. Helaas zijn de 
grote vreugdevuren 
van weleer verleden 
tijd. Ook hier moeten 
we het doen met een 
vuurton. Gelukkig 
weet iedereen hoe-
veel daar in kan.

Ook dit jaar verwachten we weer een weekendprijs tussen de € 40,00 en € 
50,00.

Het is NOODZAKELIJK je van te voren aan te melden, de afrekening gaat op 
basis van het aantal mensen. Zorg voor een goede slaapzak, de blokhutten 
zijn onverwarmd. 

Programma
 
Vrijdag  Aankomst  Vanaf 13.00 uur zijn de eersten welkom Bood  
  schappen kun je in Huizen doen. Benno zorgt weer voor zijn  
  onvolprezen soep. ’s Avonds gezellig bijkletsen.
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Zaterdag  11:00 uur Toertocht.Let op geen tankstop tijdens de  
  route. Zorg voor een volle tank.
  ’s Avonds samen het warm eten verzorgen onder directie van  
  Hans van Veller.
Zondag  Na nog een nacht in een echte blokhut en een ontbijt kan  
  iedereen naar huis.

Aanmelden  Roel de Glopper  
  mail: evenementen@udcn.nl
  GEEN telefonische aanmelding

Adres  Camping “de Woensberg”
  Woensbergweg 5, 
  1272 JP Huizen, 
  035-5382481 
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Steunpuntenlijst 2014/2015

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

Neie Wee 8B Berbourg +352 26352110al@oceanoil.net



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