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Van de voorzitter

 
Vrouwen die zwanger willen worden zien opeens allemaal andere zwangere 
vrouwen om zich heen. Het is een bekend verschijnsel, vraag het ze maar 
eens. Je zou kunnen denken dat dat aan een verandering in de hormoon-
spiegel of zoiets zou kunnen liggen. Maar het gaat dieper. Voor sommige 
mensen is het een haast religieuze ervaring. Die beweren ook dat als je iets 
maar graag genoeg wilt, dat het dan ook werkelijkheid wordt. Zo heb ik een 
buurvrouw, de dochter van een vuurtorenwachter, en nee, het is niet Liesbeth 
List, die er heilig van overtuigd is dat zij een woning kreeg in onze straat 
omdat zij dat zo heel graag wilde. Dat er misschien wel 100 andere men-
sen dezelfde wens hadden en teleurgesteld werden, gaat er bij haar niet in. 
Toeval bestaat niet.

Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt; als ik met de voorbereidingen van 
een toneelstuk bezig was, dan kwamen er opeens allerlei zaken die daar 
verband mee hielden in het nieuws. Zoals toen ik de rol van Koning David 
moest spelen ( de oudere koning dan, niet de David van Michelangelo, dat 
moge duidelijk zijn) werd er groot in het nieuws uitgepakt dat er een tombe 
was gevonden waar hij waarschijnlijk in begraven was. Dat soort zaken 
gebeurde zo vaak dat ik ze ging verzamelen en er een klein boekje van 
maakte dat ik bij de première van een voorstelling als cadeautje aan mijn 
collega’s gaf.

Nu ben ik niet met een toneelstuk bezig, en ook niet met het herstellen van 
een Sovjet-motorfiets, maar plotseling zie ik overal Urals langskomen. Het 
begon in het programma ‘De ijzeren eeuw’, in de aflevering over Rotterdam, 
waar de sympathieke presentator het vroegere hoofdkantoor van de Rotter-
damsche Handelsvereeniging (RHV) van Lodewijk Pincoffs, het Poortgebouw, 



 3

bezoekt. Ik ken het gebouw, omdat het begin jaren ’80 gekraakt is en er 
enkele vrienden van mij woonden. Een schitterend pand, dat er misschien niet 
meer zou zijn als het niet gekraakt was geweest, de sloopzucht van Rotter-
dam kennende… Maar goed; wat zie ik daar? Een Uralspan voor de deur 
staan! Zoals te zien op de foto aan het begin van dit stukje. Geen hele goeie 
foto, want van de tv genomen, maar toch: een zijspan.
Wat later, wederom op tv, in de serie 
‘The Finder’, uitgezonden op maan-
dagavond, RTL4, 21.30-22.30u. Daar 
staat opeens op de oprit, naast een 
ouwe Amerikaanse open bak: een 
Uralzijspan! En het is niet eens een 
leuke prop, er wordt ook in de serie 
op gereden! En op deze foto niet zo 
goed te zien, maar de assistent van de 
hoofdpersoon, de ‘vinder’, is niemand 
minder dan Michael Clarke Duncan, de Afro-Amerikaanse reus uit ‘The Green 
Mile’. Vervolgens krijg ik Het Parool, die ik van de buren lees, en die hebben 
één keer in de week een foto van een stukje stad van vroeger, en hoe dat 
er nu bij ligt, om de veranderingen in de stad te laten zien. En verdomd, wat 
staat er in 2015 in de Anjeliersstraat? Een Uralzijspan! 

Zou iemand mij iets proberen duidelijk te maken? En zijn die mensen eigenlijk 
lid?

      Frans de Wit
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Van de Redactie

Zo, de derde Twin van het jaar is er weer. Wat dunner dan gebruikelijk maar 
ja, als jullie geen kopij aanleveren dan droogt het echt een keertje op hier in 
de ideeënbus. Doe er wat aan zou ik zeggen. 

Bij deze Twin vind je het volgende presentje voor alle leden. Een mooie 
jubileumbadge voor op je pet, trui, tangaslip of jas. Net wat je wilt, zoek 
er maar een leuk plekje voor op. Tip van de voorzitter; als je hem ergens 
opstrijkt pas dan een beetje op. Doekje ertussen en strijkijzer niet te heet zet-
ten anders plakt je badge aan je strijkijzer i.p.v. op je kledingstukken. Over 
jubileums, of jubilea, daar wil ik vanaf zijn; het is een druk jaar voor veel 
clubs en evenementen. Onze Vlietlandenrit is inmiddels aan zijn 25e editie 
toe. De VVLM (Verening Voor Lullige Motoren) is ook aan zijn 25e jaar toe. 
Moet toendertijd toch iets in het weer hebben gezeten dat dit soort initiatie-
ven toen gestart zijn. Gefeliciteerd allemaal ermee. 

Dit jaar heb ik eindelijk ook eens wat tijd kunnen maken om een paar week-
einden van de VVLM te bezoeken, net de twee warmste weekeinden van 
het jaar natuurlijk, dat zul je altijd zien. Ik als warmte-liefhebber :). Was 
zeker de moeite waard, toch een boel bekende gezichten maar gelukkig ook 
nieuwe. Ook daar en dezelfde sfeer als die we zelf hebben op onze week-
einden, motoren horen erbij maar bepalen niet de sfeer. Het lijkt wel of er 
minder wordt gesleuteld daar dan op onze weekeinden.

Deze Twin weer wat kopij van een van onze ex-voorzitters, Henk Wouters 
dit keer. Verder een verslagje van het zomertreffen, de eerste UDCN Grand 
Prix op Zandvoort (met een onduidelijke winnaar), de nationale zijspandag 
te Wanrooij en nog veel meer. Veel plezier ermee en laten we afspreken 
dat het als inspiratie voor jullie allemaal mag dienen. Kopij is welkom, ook 
reisverslagen van andere merkmotoren; doen we niet moeilijk over. Je maakt 
ons niet wijs dat jullie geen leuke, gekke, vrolijke of verdrietige verhalen met 
je Rus of andere motoren hebt meegemaakt. 
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Kijk maar naar het stuk over de Transfagarasan, door Rolf aangeleverd. 
Hij heeft zijn lesje geleerd en rijdt tegenwoordig met een Ural rond, stuk 
betrouwbaarder dan zo’n Triumph, nietwaar Rolf!.

Afgelopen zomertreffen ben ik, samen met Henk Wouters, gehuldigd door de 
club waarvoor mijn hartelijke dank. Ik had het niet zien aankomen ondanks 
dat ik van de voorbereidingen voor Henk, en alle andere leden van het 
eerste begin trouwens, wel op de hoogte was. De oorkonde met vet lederen 
medaille heeft een mooi plekje gevonden hier in Langeweg. Ik zal overigens 
niet op mijn lauweren gaan rusten, daarvoor is het nog te vroeg. 

Tot de volgende keer, 

Benno van Ham     Pieter Lettinga
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Nationale Zijspandag 2015
door: Benno van Ham

Na de primeur in 2011 te hebben beleefd in Soest was dit jaar het zuidelijke 
Wanrooij aan de beurt voor de Nederlandse Zijspandag. Georganiseerd 
door enkele vermetelen, gonsde het al weken rond op Motor-forum en aan-
verwante sites. De tweede editie van de Nationale zijspandag vond plaats op 
31 mei.

Het evenemententerrein van camping “de Bergen”, Zoetendaal 10, was de 
lokatie. Omdat het evenement samenviel met de Baarnse Motorrun was de 
opkomst misschien iets kleiner dan verwacht. Mark en ik hadden het plan 
opgevat om even op neer te gaan met de BMW's. Uiteindelijk zijn we met 
alleen mijn RT-span op en neer gegaan, mede vanwege de heerlijke weers-
verwachting, regen, regen en af en toe een buitje.

Op de dag zelf begon het allemaal nog wel lekker, redelijk weer, het was 
droog en aangenaam in temperatuur. Na een dik uurtje rijden over de gezel-
lige Nederlandse snelwegen waren we ter plaatse. Vanaf de afrit in de buurt 
van Schaijk hadden we een twijfelend BMW span voor ons zitten. 

Na een paar 
rotondes 
besloot ik de 
kop maar over 
te nemen. Mijn 
navigatie wist 
de weg blijk-
baar wel te 
vinden. Nadat 
we Zeeland 
gepasseerd 
waren (waar 
we ooit met 
de UDCN ook 
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nog een weekeinde hebben doorgebracht) was Wanrooij al snel gevonden. 
Bij aankomst werden we naar de entree geleid waar we 5 euro pp mochten 
afdragen als sponsoring. In ruil kregen we wel korting op de consumpties.

Nadat we om de manege heen gereden waren, kwamen de spannen in zicht, 
een dikke 100-150 spannen hadden zich al op het veld verzameld. Leuk om 
de verschillende constructies, gebakjes en verrassingen te aanschouwen. Ook 
een aantal handelaren, en bouwers had zich opgesteld op het grote veld. 
EHE, LBS, Motorwerk waren er ook naast nog wat anderen waarvan ik naam 
niet heb opgeslagen.  

Eerst maar een bakkie doen, dachten we. De koffie was, handgeperst, in 
ieder geval goed in orde. Dat kon slechter. Tijd voor een rondwandeling. In 
de gauwigheid viel me al op dat er maar liefst 1 Dnepr aanwezig was. Wel 
zag ik vele Sovietonderdelen aan diverse motoren hangen. Populair blijven  
ze dus wel, die bakken. 

Op het gemak hebben we rondgekeken of we nog bijzondere combinaties 
zagen en dat is gelukkig wel gelukt. Plaatjes vind je rondom het artikel. 
Diverse leuke, aparte combi's bekeken waaronder de handgeklopte Alu 
combinatie van Zeepok, de Schwenker van Hellracer, de superklomp, de 
Zeus, de enorme bankstellen van Honda met 3 of 4 wielen, een paar BMW 
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zijspanracers met 5 mm. grondspeling en last but not least een paar fantas-
tische Oldtimers met bak. Heerlijk om te horen en zien. Jammer van de lage 
opkomst UDCN-ers. Slechts 1 Dnepr gezien ter plaatse.

Nog lekker bij kunnen praten met mensen die ik alleen van hun forumnaam 
bij Motor-forum ken en nog wat ideeën opgedaan voor de toekomst. In 
de middag begon het toch langzaam aan te regenen. Dat was niet de 
afspraak volgens mij maar toch. Mark heeft nog even een rondje met Rob 
Teffer gedaan op het instructiecircuit en toen werd het weer langzaam aan 
tijd om naar huis te gaan. In de regen is het toch minder leuk rondlopen, kun 
je beter een botsmuts ophebben en rijden.
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Terug richting Breda werd de regen er niet minder op en ondanks dat ik 
lekker droog achter de RT-kuip kon schuilen zag ik mijn bakkenist langzaam 
veranderen in een nat hoopje. Mijn Dane jas was net daarvoor van van een 
nieuwe GoreTex binnenvoering (onder garantie) voorzien en die had ik nog 
niet getest. De laatste 30 km. hebben we dus maar geruild. Ik heb mezelf, 
altruïstisch als ik ben, in het bakkie gewurmd en daar de laatste bui uitgeze-
ten. Nou, testje gelukt hoor. Zelfs met de pittige buien, stevige wind en 120 
op de snelweg, vol in de regen, niet doorgeslagen. Om een uurtje of vier 
waren we weer in Breda en kan Mark verder opdrogen. De laatste 20 km. 
naar huis werd het zowaar nog droog en kon ik bijna in de zon thuiskomen. 

Al met al een leuk dagje uit, kleinere opkomst dan in Soest maar zeker een 
aanrader, als het nog een keer georganiseerd mocht worden.
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NOG EEN JUBILEUM!
Vlietlandenrit 2015

Niet alleen de UDCN heeft dit jaar haar 
25 jarig bestaan te vieren:

Op zaterdag 5 september wordt de 25e 
editie van de Vlietlanderit verreden.

Wat ooit begon als een ritje op de motor voor een klein aantal bewoners 
van Gezinsvervangend Tehuis Vlietlande in Voorschoten, groeide uit tot een 
jaarlijks evenement met in totaal zo’n 75 deelnemers.

De laatste 15 jaar wordt de rit georganiseerd door Arthur Kouwenhoven en 
Sandra Korpershoek. Een groot aantal jaren was de verantwoordelijkheid 
in handen van motorclub Grey Falcons uit Voorschoten. Toen deze ophield te 
bestaan, nam de UDCN deze taak over.

Zoals altijd wordt door de bewoners ook dit jaar weer reikhalzend uitgeke-
ken naar hun “motordag”. Dit jaar wordt uiteraard een bijzonder jaar. En er 
is veel georganiseerd om deze jubileumeditie extra luister bij te zetten. 

Zo is er dit jaar een bijzondere pauzelocatie: Fort Wierickerschans in Bode-
graven, alwaar we worden getrakteerd op een heerlijke lunch. Eenieder is 
verder vrij om het terrein en de expositie te bekijken.

Na de mooie rit dwars door “het groene hart van de Randstad” worden de 
rijders en bewoners feestelijk onthaald door muziekvereniging Laurentius – 
eveneens uit Voorschoten.

De dag wordt afgesloten met een gezellige barbecue en alle bewoners, 
rijders en begeleiders krijgen een klein aandenken mee naar huis.
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Je wordt tussen tien en half elf in Voorschoten verwacht waarna om half elf 
het opstappen begint. De tocht is rond vier uur afgelopen en daarna kun je 
meedoen met de BBQ of je eigen plan trekken.

Lijkt het je ook leuk om mee te rijden? Neem even contact op met Arthur 
Kouwenhoven via vlietlanderit@Yahoo.com.

Mocht je nog een extra helm hebben, neem die dan mee. Wij komen regel-
matig helmen tekort.

Ik hoop in de Twin van december uitgebreid verslag te kunnen doen van een 
geslaagd evenement!

Sandra Korpershoek.
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Het zomertreffen 2015
Gezien vanuit ‘Villa Yamaha’

Allereerst wil ik Eef, Iwan en natuurlijk de treffencoördinator Roel bedanken 
voor het organiseren van dit gezellige treffen.

Dit treffen was bijzonder voor ons gezin, het was ons eerste treffen, en de 
eerste keer kamperen voor onze zoon Quint. Hij is nu 4 en mama (Lu) gaf 
groen licht. Hij had zich er al heel erg lang op verheugd, hij vindt motors 
helemaal geweldig en vindt nieuwe plekken ontdekken een feest. En dan ook 
nog in een slaapzak in een tent!

Om mama helemaal op haar gemak te stellen zijn we niet met de Chang 
gekomen maar met de Yamaha. Deze heb ik vorig jaar met polyestes-
schade gekocht en gedurende de winter opgeknapt en er een trekhaak aan 
gebouwd voor de aanhangwagen. Het grote voordeel van een EML-bak is 
dat mama en Quint er naast elkaar in kunnen zitten en lekker droog blijven. 
Het was voor papa wel even moeilijk om niet met de Chang te gaan, maar 
hij moest de feiten onder ogen zien: mama en Quint warm en droog en lekker 
snel over de snelweg in anderhalf uur erheen ipv 3 uur binnendoor rijden. 



 13

Nou ja, dan maar door de zure appel heen bijten en met de Jap naar een 
Russentreffen. Wel een beetje zielig voor de Chang, de laatste keer dat die 
mee mocht was afgelopen februari naar het Elefantentreffen in Passau en 
dat was 3 dagen heen en 3 dagen terug door de pekel, maar met er tussen 
in 20 cm sneeuw en -10 op de thermometer!

Vrijdagmiddag een uurtje eerder weg gegaan van het werk, snel nog even 
het bier en broodbeleg in de koelbox gestopt en gauw vertrokken. Quint 
zat uiteraard als eerste in de bak. Lekker vlot er heen gereden, vlak voor 
aankomst natuurlijk nog even getankt, want niet met een volle tank aan een 
toerrit beginnen is uiteraard not done. Het was gelukkig droog toen we aan-
kwamen en er was precies nog 1 grote plek over waar we onze ‘villa’ kwijt 
konden. 

Jammer genoeg konden we niet op tijd zijn om mee te gaan naar Zand-
voort. Iemand anders moet daar maar over vertellen. Quint waren we gelijk 
al kwijt, die was meteen naar de speeltuin gehold. Gauw de tent opgezet 
zolang het nog droog en licht was. Veel handjes geschud en motors beke-
ken. Opvallend veel BMW’s, Harley Davidson’s, een Zündapp, een Guzzi en 
natuurlijk mijn Yamaha. Gelukkig 
waren de Russen, Oost-blokkers en 
Chinezen nog altijd in de meerder-
heid.

’s Avonds was er een gezellig 
kampvuur dankzij een stapel pal-
let hout. Quint vond het ook heel 
leuk en vermaakte zich zoals de 
moderne jeugd zich altijd wenst te 
vermaken: (Ipad)  

Klokslag 11 uur ging (bijna) ieder-
een naar bed want het begon te 
plenzen. Zaterdag ochtend. Wak-
ker geworden zonder getik op de 
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tent. Joepie, droog! Quint uit zijn slaapzak geritst, die lag nog heerlijk te 
slapen, en het ontbijt klaar gemaakt. Eieren met spek! En koffie en thee van 
de benzinebrander die met veel overredingskracht aan de praat moest wor-
den gehouden. (Ruud, ik ben er uit. Ik had hem verzopen, ik had het benzine 
kraantje veel te ver open gedraaid).

Tandjes poetsen, afwassen, gelukkig rustig aan want de organisatie vond het 
ook echt niet nodig om  klokslag 11 uur te vertrekken. De rit was erg mooi 
en ging als eerste langs de Hoogovens naar een grote crosskuil! Helaas is 
de bak van de Yamaha heel erg laag bij de grond, dus ik durfde er niet in. 
Maar geen nood, ik mocht achterop bij Iwan op zijn Zündapp. 

Geweldig, bedankt Iwan! Ik heb het wel geweten, hij deed het rustig aan, 
maar ik vloog alle kanten op over de hobbels en gaten. Zo’n Zündapp rijdt 
heerlijk rustig door het terrein dankzij de lage gearing en de zijspan aan-
drijving. Ik was wel blij dat Iwan me weer terug bracht, ik kon me bijna niet 
meer vast houden. Alle Russen kwamen zonder hulp weer uit de kuil, maar 
we hebben wel een clubdelegatie de kuil in ‘gestuurd’ om een KTM rijder te 
helpen die er niet meer uit kwam met zijn mooie Adventure. Uiteraard is de 
hulpeloze KTM piloot eerst een half uur  gehersenspoeld over de fabelach-
tige terreinrijkwaliteiten van Russische zijspannen en daarna hebben ze zijn 
banden een stuk zachter gezet waardoor hij in ieder geval weer naar huis 
kon om daar op marktplaats een echte motor te gaan zoeken.

Via een route met veel bunkers naar het strand Bloemendaal gereden voor 
de lunch. De dienstertjes hadden mooie kontjes, maar Rus-rijders willen 
kroketten, en die waren duur, oeioei! Gelukkig zijn onze motoren vriendelijk 
geprijsd, dus iedereen kon de rekening voldoen zonder af te moeten wassen 
of het strand te vegen. Via een uitkijktoren van de Duitsers, van waaruit je 
een groot stuk van het duin kan zien, naar een supermarkt gereden om in te 
slaan voor de BBQ! Spareribs en bloemkool! 

Op de camping kon Quint eindelijk weer schommelen en van de glijbaan. 
Mama ging de BBQ voorbereiden en papa heeft een trui gekocht bij de 
clubwinkel. Een aanrader, goeie kwaliteit, heerlijk warm en niet duur. Eeven 
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uit rusten, met de nieuwe trui en een biertje. Iwan had een gas-bbq geregeld, 
dus we konden zo aan de gang. Behalve dan dat het begon te miezeren...Tot 
ieders verbijstering hebben wij eerst een 20-tal spiesjes met bloemkool op de 
bbq gelegd voordat de spare ribs aan de beurt waren. Groente op de bbq 
is hardstikke lekker, maar dat was moeilijk te geloven voor Russische stalen 
rossen rijders. Dus voor een ieder, koop een bloemkool, aubergine, broccoli 
of sperziebonen, rijg ze aan spiesjes, doe er olie met kruiden op en grill ze 
lekker op de bbq naast de hamburgers en speklapjes. Lekker!  

Aan het einde van de BBQ was er een officieel moment, de club bestaat 
25 jaar en het was tijd voor een huldiging door de voorzitter. Via via had 
ik vernomen dat er speciaal voor deze huldiging afgevaardigden van het 
Kremlin langs zouden komen. Twee hoge generaals, maar helaas die heb-
ben op het laatste moment afgezegd omdat er twee Harley’s  op het treffen 
waren. Ze hadden het over een mogelijke aanslag door de Amerikanen  ;-). 
Henk en Benno werden door Frans gehuldigd. Henk als lid van het eerste uur 
en Benno die al lang het meest actief lid. Ural had belooft twee nieuwe Urals 
te schenken voor Henk en Benno, maar dat ging ook niet door vanwege de 
politieke toestanden tussen Oost en West. Gelukkig hebben ze beide een 
mooie oorkonde gekregen van de club! 

Daarna kampvuur, en het was weer droog!!!! 
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Helaas weer regen tegen 11 uur, dus weer op tijd naar bed. De hele nacht is 
het blijven regenen. Maar in de villa was het lekker warm en knus. ’s Och-
tends nog steeds regen. Dankzij de grote huiskamer met isolatiemat in de 
villa warm en droog aan kunnen kleden en droog kunnen ontbijten met uit-
zicht op Luijt die lekker rustig in de regen zat te ontbijten alsof het zonnetje 
scheen.

In de regen de hele villa af moet breken en in moeten pakken, bahbah. 
Na een kwartiertje rijden werd het droog en thuis in Eindhoven scheen de 
zon. De villa te drogen gehangen in de tuin en alles weer opgeruimd voor het 
volgende treffen. Wanneer dat wordt weten we nog niet, want we verwach-
ten een broertje of zusje voor Quint!

Organisatie bedankt voor het leuke treffen en de mooie rit!
Groetjes,

RoeLu & Quint
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Eerste UDCN Grand Prix Zandvoort
Extra Toerrit op het circuit.

In de week voorafgaand aan het Treffen kreeg ik een belletje van Iwan. 
Helemaal enthousiast. Het lijkt te gaan lukken om vrijdagmiddag op het cir-
cuit van Zandvoort te rijden.

Het is woensdag definitief ja of nee. Alleen, dan moeten we er om vier uur ’s 
middags al zijn. Dan zijn er normaal gesproken een heleboel nog niet of net. 
Gelukkig hebben we tegenwoordig een digitale Nieuwsbrief zodat iedereen 
op tijd geïnformeerd kon worden.

Dus vrijdagmiddag met ongeveer twintig motoren richting het circuit. Na een 
korte uitleg van één van de medewerkers van het circuit mochten we vier 
rondjes rijden. 

Wat is dat ontzettend leuk en ook wel spannend. Ik betrapte mij er op dat ik 
na anderhalf rondje “proeven” met 120 km per door een bocht ging op twee 
wielen (normaal gebruik ik er drie). 

Dat is het spannende van zo’n circuit. Je laat je heel snel verleiden om op 
of over je eigen grenzen te gaan rijden. Verder wat rustiger aangedaan en 
genoten van alle andere “racers”.
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Solo’s die “plat” 
door de bocht 
gingen en zijspan-
nen waarvan de 
berijders en bak-
kenisten aan alle 
kanten buiten bak 
en motor hingen. 

Het was prachtig.
Na het scheuren 
op hoge snel-
heid als extraatje 
de serviceweg 
rondom het circuit 
gereden. Dat is 
hele andere koek. 
Hobbels, kuilen en een heleboel stof en bij tijd en wijle tussen de stofwolken 
door magnifieke vergezichten over de duinen en het circuit. Het was grandi-
oos.   

 Roel
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In memoriam Henk Geismann

Op 3 augustus j.l. overleed Henk Geismann. Gedurende een aantal jaren 
een markant lid van de UDCN. Hij reed rond op uitbundig uitgedoste Urals, 
Dneprs of wat er maar voorhanden was. Henk was afgekeurd en moest het 
doen met een beperkt budget. Daarnaast was hij ook niet verschrikkelijk 
technisch maar wel een verwoed knutselaar. Zijn voertuigen hielden er met 
regelmaat dan ook mee op, wat overigens een doorsnee Russenrijder niet 
vreemd in de oren zal klinken. 

Henk was een voordurend shag-rokende vriendelijke vent. De laatste jaren 
van zijn leven kon hij tot zijn grote verdriet niet meer motorrijden en had hij 
te kampen met diabetes, copd  en hartfalen. Hij mocht maar 67 jaar 
worden. Zijn kinderen en kleinkinderen zullen hem vreselijk missen.

Henk is begraven met een bijbeltje op zijn borst en een Ural-Dnepr trui 
aan….
      Gerrit Busweiler
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Nieuw
Pieter Lettinga

Margreeth en ik waren de hele zomervakantie in Frankrijk, Noord Bourgon-
die. Op het gebied van interessante oude motorfietsen is in dat land niet 
zoveel te beleven. Sinds mensenheugenis vervoeren de bewoners van de cam-
pagne zich in witte autootje met grijs kenteken. Renault, Peugeot en Citroen 
voeren de boventoon. Motorfietsen spelen op het platteland al zeer lang 
geen rol meer. De enige ontmoeting die het vermelden waard is die met de 
trotse eigenaar van een moderne Ural met zijspan. Behalve het zijspan, had 
de motor ook een aanhanger. Ik had al een vloedgolf aan zijspannen van 
uiteenlopende merken  in de omgeving gezien. Er bleek een speciaal zijspan-
weekend in de buurt te zijn. Het viel me op dat er veel vrouwen aan het stuur 
van de zijspancombinaties zitten. 

Retrocultuur

In de wereld van motorvoertuigen neemt het retro-ontwerp een bescheiden 
plaats in. Wat de auto’s betreft, ken ik alleen de Volkswagen Beetle, de Mini 
en de Fiat 500. Er zijn nog wel een paar historische modellen die wat mij 
betreft in aanmerking komen voor een  tweede leven: de Eend en de Saab 
96. Maar Saab doet            niet meer mee. De Eend is een lastig uitgangs-
punt. De essentie                     ligt in de  blikkerigheid en de spartaanse 
uitrusting. Het is                                 niet zo simpel om daar een eigentijds 
equivalent                                                           van te ontwerpen.
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In motorfietsland zijn meer voorbeelden te vinden. Triumph heeft een retro-
lijn op basis van de Bonneville,  Maar die heeft met het origineel niet zoveel 
meer te maken en het gaat feitelijk ook om een andere fabriek. Harley 
Davidson maakt nog steeds modellen die nadrukkelijk verwijzen naar de 
modellen uit de jaren veertig. Indian doet dat ook, maar de huidige Indianfa-
briek heeft met de vroegere niets te maken. De beste voorbeelden zijn voor 
mij Royal Enfield en Ural. De nieuwe uitvoeringen zijn de directe opvolgers 
van de oude. De belangrijkste reden voor  verandering waren de emissie-
eisen waaraan exportmachines moeten voldoen. Van deze twee verkoopt 
de Enfield het best. De nieuw middenklasse verkiest de Indiase Enfield boven 
moderne Chinese motoren die het land overspoelen.

In Frankrijk vroeg ik mij af of de modernste Ural een nieuw retromodel is, of 
een voortzetting van de Ural/Dnepr-familie. Ondanks de hoeveelheid elders 
gemaakte onderdelen, vind ik het toch een voortzetting. Het is nog dezelfde 
fabriek. Anders dan de Harley’s en de Triumph, voldoet de Ural nog steeds 
niet aan de gebruikseisen van de meeste hedendaagse motorrijders. Ook 
berijders van nieuwe Urals zijn bij de UDCN dus op hun plaats. 
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Sleuteldag in de buurt van Heerde
zaterdag 26 september

Treffens door het hele land ….  Onze motoren 
kregen het dit jaar weer niet cadeau. Tijd voor wat 
liefde en aandacht. Of misschien heb je een pro-
bleem waar je al langer mee kampt?

Kom je dingen tegen waar je je twijfels over hebt 
en die een nog deskundiger blik nodig hebben dan 
die van jezelf kom dan naar een van de Sleutelda-
gen van de UDCN.

Dit najaar gaan we naar een nieuwe locatie in de buurt van Heerde op de 
Veluwe. De prachtige locatie van vorig jaar is helaas niet meer beschikbaar. 
Het bedrijf is failliet gegaan. Hopelijk hebben we daar, als UDCN,  niets mee 
te maken gehad.

We gaan nu naar een aannemer in Vorchten. Daar gaan we het motorblok 
van de eigenaar reviseren. 

Zit je ook te overwegen om zoiets eens aan te pakken? Kom dan beslist 
kijken. Je bent welkom vanaf 10.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd en we 
hopen tegen vijven de dag af te ronden.

Zorg dat je je eigen gereedschap bij je hebt en stem eventueel met onze 
directeur Techniek Ruud Korpershoek af welk speciaal gereedschap hij mee 
moet nemen.

Waar is het 

Wonink Bouw
Kerkweg 5
8193 KJ Vorchten
www.wonink-bouw.nl
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Aanmelden 

Meld je op tijd aan voor het sleutelen, liefst voor 19 september bij

Ruud Korpershoek ,    ruudkorpershoek@hetnet.nl

Vermeld bij de aanmelding het probleem en je telefoonnummer voor eventu-
ele vragen van Ruud. Je kunt natuurlijk ook gwoon langs komen om gezellig 
een bakkie koffie te drinken of kennis te maken met je mede-leden. De mees-
te deelnemers nemen zelf de gereedschappen mee die ze nodig hebben. 
Wij hebben er ook altijd bij natuurlijk. Onderdelen zul je zoveel mogelijk zelf 
moeten meenemen of in overleg.

Een van de onderdelenleveranciers, Rolpa, gaat aanwezig zijn op het evene-
ment met materialen. Als je spulletjes nodig hebt, regel dit dan op voorhand 
even met Jan. Kan hij het meteen meenemen voor je !
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Tankschakeling 
of eigenlijk onder de tankschakeling Dnepr.

De zijspanrijders met achteruit-versnelling kennen allemaal het dilemma van 
het achteruitpookje. Hij zit net niet praktisch genoeg om met je lompe maat 
47 motorlaars tegenaan te trappen en als je in de drek zit is het niet de 
schoonste plaats om je handen te leggen om de brommer in zijn achteruit te 
krijgen. Dat moet toch gemakkelijker en beter kunnen denk ik dan. 

Nu is er voor een aantal modellen een tankschakeling (coulissenschakeling) 
te koop. Bij de Chang en Ural M-72 kun je die aan de rechterkant van de 
tank monteren (soms dan toch). Bij Ural is er een set te koop voor veel centen 
(ruim 80 euro voor de goedkoopste, 240 voor de Amerikaanse versie maar 
die is dan wel really made in the U.S.A). Voor Dneprs is er niet zo veel stan-
daard te koop daarvoor.
 
Nu zijn er een aantal van ons handig genoeg om zelf wat te bedenken. Voor 
hen die het nog niet zo bedacht hebben, maar wel wat kunnen maken, heb 
ik hier een kleine handleiding opgesteld van mijn uitvoering die op Olga 
gemonteerd is. 

Mijn versie is gemaakt van een paar buisjes RVS die ik had liggen (1 buiten-
maat 16x2 mm, andere 10x1.5 mm), twee maten die redelijk strak in elkaar 
schuiven is het gemakkelijkste natuurlijk. Verder een paar stukjes strip of 
vlakstaf, een paar onderlegringen M10, een stuk draadeind M5, een druk-
veer (binnendiameter minstens het dunste buisje) en twee kogelgewrichtjes 
M5 (te koop bij de betere AMH). In totaal net 10 euro aan materiaal.

Bovenop het motorblok van een Dnepr/Ural zit een bevestigingsplaat voor 
een stabilisatie van het motorblok richting het frame. Deze plaat zit beves-
tigd op het motorblok met 2 draadeinden M8. Deze gebruik ik als bevesti-
ging van het mechanisme.  

Ik heb een stukje buis van 16 mm afgezaagd van 17 cm lang. dit heb ik op 
een RVS plaatje gelegd wat ik daarna kwart rond de buis heb geklopt en 
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daarna aan elkaar gelast. 
Dit is de basis. Zorg ervoor 
dat het pijpje aan de rechter-
kant ver genoeg uitsteekt om 
naast de tank uit te steken. 
Een tweede stuk buis van 10 
mm doorsnede heb ik op 21 
cm afgezaagd. 
Aan een einde van het 10 mm 
buisje heb ik een klein gat van 
twee mm geboord voor een 
splitpen. 

Op de kopse kant van het 10 mm buisje heb ik een stripje vlakstaf vastgelast, 
die ongeveer net zo lang is als de normale achteruitpook. Daar doorheen 
heb ik een gat geboord en draad getapt voor een M8 bout. 
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Waarom hoor je straks. In het 
stripje is verder een 5 mm gat 
geboord voor een kogelge-
wrichtje. Het stripje heb ik net 
zo lang gemaakt als de oor-
spronkelijke schakelpook van de 
achteruitversnelling.

De dunne buis kan nu met de 
ringen in de buitenbuis gescho-
ven worden. De drukveer op het 
uiteinde aan de gaatjeszijde 
erop, deze geeft voorspanning 
op het geheel. Dan nog een 
onderlegring en de splitpen 
om het af te werken. De buizen 
kunnen nu in elkaar draaien met 
een zekere weerstand (door de 
veer). Zo het mechanisme is al 
bijna af.

Waarom nu dat gat op het einde met de schroefdraad. Je had natuurlijk 
ook direct al een soort t-stukje kunnen maken op het uiteinde om als schakel-
hefboom te dienen.Ik vind het leuker om het zo te doen. Ik kan nu met een 
pook naar keuze (misschien wel een origineel achteruitpookje) de achteruit 
bedienen door deze met een M8 bout op het uiteinde vast te zetten. Tevens is 
het geheel daardoor verstelbaar geworden zodat de pook nooit tegen mijn 
knieen of een beenschild hoeft uit te komen. In de huidige versie gebruik ik 
een steek-ring sleutel 13 om het mechanisme te bedienen. Sleutel zit vastge-
last aan de M8-bout.

Wat rest is het monteren van het mechanisme op de motor en het boren van 
een 5mm gaatje in de originele achteruitbediening., op het pookje zit al 
een mooi centergat standaard. Daar komt het tweede kogelkopje te zitten. 
Met een draadeind M5 met twee borgmoeren (ca. 40 cm) is de verbinding 
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170 mm

210 mm

Plaatje 80 x 60 mm
Stripje 80 x 25 x 3
Gat M5 en M8
Opgelast op dunne buisLaatste cm rond de buis geklopt en vastgelast

Gat 8.5 Hart op hart 45 mm

gemaakt. Nu kan de achteruit bediend worden door de handle naast de tank 
te bedienen, eenvoudig zonder te bukken of te wroeten met de voeten. Paar 
uurtjes werk en ik zeg al, max. 10 euro aan kosten. De kogelgewrichten zijn 
eigenlijk het enige wat je moet kopen. De rest is vaak als afval te vinden in 
onze schuren of via een kennis te verkrijgen. Ik zie plaatjes, foto’s en aanpas-
singen op dit thema graag tegemoet.

Succes,

Benno
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Motocrypto

d.d. augustus 2015 Twin nr. 101

Oplossing mei 2015 nr.100:

1.Opstapmodel,2.Steken in het wiel,3.Fiva-
baas,4.Familie van de klapsigaar,5.Tabblad,6.
In kop en bak,7.Benzinekraan,8.Familie van de 
kikker,9.Liander,10.Leidt tot stilstand

De eeuwige roem gaat naar Dolf, die de opgave uit de 100e Twin hele-
maal goed had. Helaas was hij weer de enige inzender. Misschien zijn de 
crypto’s wat te simpel, daarom is de moeilijkheidsgraad een beetje opge-
schroefd, in de hoop het voor de gelouterde puzzelaar ook een uitdaging 
wordt om mee te doen.

Nieuwe opgave

1.Motorbendes      .e..i.a.e.
2.Die zit achterop     .uo.a..a.ie.
3.Draait muziek in de garage    ..aa..e..e.
4.Aaneenschakeling van gebeurtenissen   .e..i…ea…ie
5.Om een band mee af te sluiten?   .ie..o.
6.Houd je in de luwte     .i…..e..
7.Zwaar verkeer kost geld    .e.e..e.a..i..
8.Ural, Dnepr en Chang Jiang    ..o.e.
9.Daar komen boeren op af    …e..e..
10.Werden door de VVV naar de kant gestuurd  .e…oe.i..e.

Veel succes met puzzelen.
Stuur je antwoord naar Luijt.postma@gmail.com

Veel succes en stuur je oplossing naar Luijt.postma@gmail.com   
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Rolpa
Russian Oldtimer Parts

Jan Wassenaar

Bitgumerdijk 35

9034 GH Marsum

058-2541777

Op zoek naar onderdelen voor 
Russische motorfiets(en)?

   rolpa@kpnmail.nl



30

Nummer 101, september 2015Ural Dnepr Club Nederland1990-201525
UDCN

Een blik in de achteruitkijkspiegel.
door: Henk Wouters

Wat een feest, rijden op het circuit van Zandvoort met een zijspan, iets heel 
anders dan Zeesterritten in de begin jaren zeventig. Nog mooier is het rondje 
om het circuit door de duinen. Dat dit kan in clubverband! Daarna vis eten in 
IJmuiden aan de haven. De volgende dag mocht ik nog even bij Iwan in de 
Zündappbak door de crosskuil. Voor mij jeugdherinneringen, zomers in Zand-
voort, mijn vader reed ook op zijn R75 door de duinen.

Die middag staat onze voorzitter met iets in zijn hand en vertelt over de 
leden van het eerste uur. Oeps dit gaat over mij, een oorkonde en medaille. 
Wat een eer!

Ik ben benieuwd hoeveel leden van het eerste uur er nu nog lid zijn van de 
UDCN. Er werd toen ,net als nu, door een klein groepje mensen, verspreid 
over het hele land  veel gedaan. Nu ondenkbaar, zonder mobiel of email. 
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Wij vergaderden ongeveer een keer per maand bij iemand thuis. Theo 
Damen (de eerste secretaris) maakte dan altijd keurig een verslag. Nu leuk 
om te lezen hoe we toen plannen maakten.  Met groot plezier stonden we 
dan als bestuur op Vehikel in Utrecht om mensen enthousiast te maken voor 
de motoren van onze vereniging.

Het eerste treffen werd gehouden in Noorbeek. Carel had een grote boer-
derij gehuurd met slaapplaatsen op de enorme zolders. Met een muziek-
installatie boven op het zijspan reden we naar Limburg. Meteen een prima 
sfeer, een wedstrijd beschuitfluiten met ludieke prijzen zoals een speelgoed 
dokterset. De toertocht ging door België, denk er aan neem je paspoort mee!  
Er was nog geen follow up systeem dus heel goed opletten. Als laatste in de 
rij reden twee mensen in een auto mee want zij hadden een zijspan besteld 
maar dat was nog niet geleverd. 

Carel wist een leuke route en op een gegeven moment reden we een stukje 
off the road, dat liep helaas voor de auto dood op een erg schuin stuk wei-
land. Nu moet er nog wel eens een span uit de blubber worden getrokken 
maar toen moest er samen een auto gekeerd worden. 
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Het liep allemaal goed af en het werd een prima eerste treffen van de 
UDCN. De club is gegroeid, niet allen wat het aantal leden betreft. De club-
winkel, treffens en het clubblad zijn echt volwassen geworden, daar hadden 
we in 1990 niet van durven dromen. Wat gelukkig wel het zelfde is gebleven 
en daar gaat het nog steeds om: een club waar iedereen welkom is en zich 
thuis kan voelen.

Natuurlijk kijk ik graag terug maar denk ook vooruit. Ik ben nu bezig aan 
een Chang special met behulp van Paul ( het laswerk) en Ruud ( blok en bak) 
en ik verheug me nu al op het Watjesweekend van 2016.

Dank aan de organisatie van het zomertreffen voor de ultieme jeugdherin-
nering. Veel dank ook aan alle bestuursleden die na ons de fakkel hebben 
overgenomen en die er voor hebben gezorgd dat de UDCN er nu zo staat!    
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MAG-azine verhalen

In het MAG-A-Zine van augustus 2015 stond een 
leuk voorwoord dat we jullie niet willen onthou-
den. De voorstellen zullen helaas niet snel werke-
lijkheid worden, maar ze zijn wel leuk om over te 
filosoferen.

Funforenzen

Van de week bij 38 graden vanaf Amsterdam naar huis gereden, midden 
in het Groene Hart: Volgende ochtend weer met 30 graden terug naar het 
werk. Doorwaaispulletjes aan en zorgen dat je blijft rijden, dan kun je heel 
wat warmte hebben. Het is voor mij een vanzelfsprekende combinatie: motor-
rijden en werken in stedelijk Nederland. Ik combineer zo het plezier van twee 
dagelijkse motorritten met aanzienlijk kortere reistijden, nooit zoeken naar 
parkeerplaats, geen gedoe met toegangspasjes als ik ergens heen moet ... 
Eigenlijk is het grootste nadeel van de motor dat ik vaak te vroeg op afspra-
ken ben terwijl de rest te laat komt. Ach, zo kom ik iets beter toe aan het 
lezen van mijn e-mail. 
 
Ik verbaas mij er vaak over dat planologisch Nederland niet meer gebruik 
maakt van funforenzen. Mensen dus die voor hun plezier wat minder ruimte 
innemen op de weg. Hebt u dat een beetje op het netvlies, verkeermeneer? 
De funforens broemt zonder klagen tussen de rijen auto's door. De file wordt 
er korter van, niet langer. Wanneer de motor ergens staat af te koelen is er 
nog steeds evenveel parkeerplaats. Magisch! Alle aanleiding om de deel-
name van motoren aan het verkeer actief te bevorderen. Helaas zie ik daar 
maar weinig van. In grote steden worden straten vaak omgebouwd tot auto 
goten waar een motor niet meer bijpast. Neem de Overtoom in Amster-
dam: de weg als geheel is ruim breed genoeg, maar de autogoot is zo smal 
gemaakt dat een motorrijder, als hij langs de auto's heen wil, een beetje stout 
over de trambaan moet rijden. Dat vinden meneer en mevrouw Agent dan 
weer niet leuk. Nu we het daar toch over hebben - waarom is dat eigenlijk 
stout gemaakt als motoren over de trambaan rijden? Taxi's mogen het wel, en 
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dat is logisch. De taxi ontlast het verkeer en krijgt dus het voordeeltje van de 
tram- en busbaan. Volgens diezelfde logica hoort de motor daar ook thuis. 

En nog zoiets: de spitsstrook. Een extra rijbaan die wat smalletjes is en daar-
door voor auto's niet geschikt bij snelheden boven de 100 km. Maar ver-
keermevrouw, een motor heeft veel minder ruimte nodig om veilig te kunnen 
rijden! Zullen we eens afspreken dat motoren wél op de voor auto's gesloten 
spitsstrook mogen, om motorrijden weer een stukje aantrekkelijker te maken? 
Zo wordt die dure strook meer gebruikt én is hij voor auto's minder nodig. Nu 
weet ik ook wel dat er aan zo'n paar ideeën haken en ogen zitten. Aanpas-
sen van verkeerslichten bijvoorbeeld, en zorgen dat een motor veilig op en af 
de verhoogde busbaan kan. Het moet allemaal wel netjes en veilig worden 
ingericht. De voordelen van meer motorgebruik in het drukke Nederland zijn 
echter zo evident dat we daar eens serieus werk van moeten maken. 

En dan nog even terug naar dat andere voordeel. Ik ken echt niet één motor-
rijder die niet tenminste deels voor zijn of haar plezier rijdt. Dat plezier 
kunnen we best gebruiken op de weg. Zullen we de grommende stroom 
blikrijders eens verdunnen met wat funforenzen? 

Kijk, ook dat is opkomen voor motorrijders. De motor is er voor het plezier, 
én het is een volwassen onderdeel van de verkeersmix. Een onderdeel dat 
het stimuleren waard is, door een vergevingsgezinde weg in te richten, door 
motorrijders voordelen te bieden, en door bestaande voordelen te bescher-
men. Daar maakt de MAG werk van. Bij stadsbesturen, bij de landelijke 
politiek, bij Europa. Daar onderhouden we intensief contacten mee en die 
gebruiken we (heb je gezien dat Rijkswaterstaat in beweging is gekomen met 
het Kooimeerplein? Dat er Kamervragen zijn gesteld?). 
Daarom ben je lid van de MAG.

Voorzitter MAG

Ruud Vollebregt
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UDCN Agenda 2015

5 september VLIETLANDERIT

Ook dit jaar gaan we de bewoners van de 
Vlietlande weer een onvergetelijke 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. Ook hiervan vindt je meer informatie in deze Twin.

26 september SLEUTELDAG

Om onze oostelijke leden het wat makkelijker te maken gaan we weer naar 
de omgeving van 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. Zie de Twin voor meer informatie.
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Najaarstreffen 11-12 en 13 september 2015
Op de rand van het land

Dit najaar gaan wij zoals het rechtgeaarde Russenliefhebbers betaamt naar 
het oosten. Tussen Swalmen en Roermond ligt het doel van onze reis, het 
dorpje Boukoul.

We bivakkeren op een kleine boerencamping midden op het Limburgse 
platteland. De motoren kunnen gewoon bij de tent staan. Auto’s en aanhan-
gers moeten uitwijken naar de parkeerplaats. Op deze camping zijn honden 
welkom.

We zitten slechts 3 kilometer van de Duitse grens, dus de kans is groot dat we 
Duitsland ingaan tijdens de toertocht. Legitimatie en Groene Kaart niet ver-
geten. Je hoeft niet persé te kamperen om een leuk weekend te hebben. Op 
de camping zijn overdekte overnachtingsmogelijkheden. Informeer hierover 
zelf bij de camping.

De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen 
gratis.

Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Verder is het programma zoals altijd; eten, drinken, slapen, touren, BBQ, 
drinken en slapen.

Programma

Vrijdag 12:00 uur. Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
   
Zaterdag
10:30 uur Toerrit door Limburg en Duitsland. Geen tankstop in de route 
opgenomen, iedereen start met volle tanks. De route is ca. 80-100 km lang. 
Aan het einde van de toertocht is er gelegenheid om inkopen te doen.
In de avond gevolgd door de gebruikelijke BBQ. Wij zorgen voor het vuur, 
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de sausjes en het brood en jullie regelen zelf de rest.

Zondag  
Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer op huis aan. 
     
Adres 
     
Camping Raayerhof  www.raayerhof.nl
Raaystraat 10   Tel : 0475-50 28 68
6071 NC Boukoul-Swalmen E-mail: info@raayerhof.nl

Opgave: Guillaume Gootzen     goobri@home.nl
          
Voor de nieuwe leden onder ons. 

Voor eten en drinken op dit treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen 
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag is er de 
BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het vlees. Dat koopt ieder 
voor zich in aan het eind van de toertocht.

Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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De Transfagarasan
Door Rolf van Heemst

Zo’n anderhalf jaar geleden was mijn vriendin Wencke met haar vader naar 
de vakantiebeurs in Utrecht. Daar had ze kennis gemaakt met Motor Trails.
Thuis gekomen liet ze me zien wat dat Motor Trails is en wat ze doen. Dat 
was wel echt super gaaf,. Zij organiseren reizen in het buitenland. Je kan 
ervoor kiezen om bijvoorbeeld een Karpaten tour te doen met je eigen motor. 
De organisatie regelt dan de visa om Rusland, Oekraïne en dat soort landen 
binnen te komen en je daar met een gids rond te leiden op de motor.

Maar het kan ook wat verder weg, Zuid Amerika, Azie ,Noord afrika of 
midden Afrika. Dan krijg je daar een Japanse offroad (afhankelijk van het 
land of continent, een Enfield Bullit kan ook) te leen en ga je 20 dagen alleen 
maar offroad rossen. Dat leek ons wel wat! Alleen ontbreekt het ons nogal 
aan offroadervaring, en aan veel geld. Maar eens kijken wat ze nog meer in 
de aanbieding hebben..

Oeganda! Dat is dichterbij, en niet alleen maar offroad, wel veel onverhard 
maar goed te doen als je niet ervaren bent. Tijdens die reis bezoek je een 
aantal nationale parken (op je crossertje tussen de olifanten en leeuwen 
door dus), en ga je op bezoek bij een Gorillafamilie, waar je dan heel dicht 
bij kan komen. Dat schijnt behoorlijk indrukwekkend te zijn, en ik geloof dat 
graag. Maar ja, het zijn voornamelijk groepsreizen en ze kosten rond de 
4000 eurie p.p. Eén van de medewerkers zei toen: misschien als jullie met z’n 
tweeën gaan, in andere hotels, wordt het goedkoper, ik ga het even uitzoe-
ken voor jullie. Dat was fijn, en deze meneer heeft werkelijk alles uit de kast 
gehaald om het voor ons haalbaar te maken. Helaas het bleef toch rond 
dezelfde prijs. 

Aij.. das wel een boel geld.. en daar kan je heeeeeel veeeel andere dingen 
van doen. Laten we dan zo een reis maken als we ergens een schat hebben 
gevonden. Je moet iets hebben om van te blijven dromen..toch?
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Laten we het wat dich-
ter bij huis zoeken, in 
Europa zijn zat prach-
tige dingen en mooie 
wegen en zonder gids 
komen we daar ook 
wel(met hulp van de 
Garmin). 

Op de vrijdag avonden 
ben ik nooit thuis, beetje 
sleutelen en bier drinken 
met vrienden. Maar 
Wencke is dan thuis en 
kijkt graag Top Gear.. 
De heren van Top Gear waren in Roemenië met een paar snelle bakken en 
reden op de DN7C en riepen deze route uit tot de mooiste route van Europa, 
NEE van de WERELD! Deze route staat beter bekend als de TRANFAGAR-
ASAN!

Toen ik de volgende dag weer een beetje helder was liet ze het me die route 
zien… Wooow das gaaf, 150 kilometer met alleen maar bochten, bochten, 
wat rechte stukkies en bochten. En naar Roemenië rijden is goed te doen in 
anderhalve week.(je moet nog terug ook).

Ik was al redelijk bekend met het Oostblok, en dat was me alle jaren erg 
goed bevallen. Wencke was er nog nooit geweest, maar het leek haar wel 
erg leuk. MOOI! Dat wordt hem. We hadden Wencke d’r Honda cbr 600 
buikschuiver verruild voor een Aprilla shiver 750 naked. En ik heb nog mijn 
oceaan blauwe Thunderbird 900 uit ’95. Prima spul voor een reis van 5500 
kilometer.

Zondag 11 augustus was het eindelijk zover.  Op vakantie!
In één ruk naar Leipzig gereden over de autobahn, niet veel aan maar het 
schiet wel lekker op. Daar een nachtje opgestoken en de volgende dag 
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binnendoor naar Kutna Hora 
in Tsjechië gereden. Dat is een 
leuke stad waar ik vroeger ook 
met mijn ouders regelmatig heen 
ging. Nog even wat bekenden 
opgezocht en na twee nachtjes 
moesten we echt weer verder, 
anders gingen we het qua tijd 
niet redden.

Vanuit Kutna Hora zijn we bin-
nendoor naar Zillani in Slowakije 
gereden. Om een uur of acht 
hadden we het tentje staan op 
een best mooie camping in een 
mooie omgeving, We hadden 
de eigenaresse gevraagd naar 
een restaurantje in de buurt. Er 
moest wat geweldigs wezen, 
300 meter en dan aan je rechter 
hand, helemaal fantastisch! Daar aangekomen leek het meer op een bier-
garten met een loket om te bestellen. Voor de zekerheid waren we nog wat 
verder gelopen of daar het misschien restaurant was, maar dat was het echt.. 
shit..nouja, zal wel goed wezen. Lekker biertje en een soepje vooraf. Het was 
een lokale soep en de jongen van het loket kon ons niet duidelijk maken wat 
voor soep het was. Toen het geserveerd werd had hij de vertaling opgezocht: 
PENS-SOEP…   GADVER.. slecht naar binnen te krijgen. Onze verontschuldi-
ging aan de kok, maar dit eten we niet. De schnitzels en de friet die daarop 
volgde waren goed. 

De volgende dag de werd de reis hervat en het doel was om te overnachten 
In de buurt van Tiszafüred  in Hongarije. Uiteraard reden we alles weer bin-
nen door, en wat is het toch vreselijk mooi rijden daar in die omgeving.
Ergens in de buurt van de grens Slowakije/Hongarije reden we door een 
rustig dorpje. Toen ik in mijn spiegel keek reed er een hele groep motor-
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rijders om Wencke heen.. Wat is dit nou weer??!! Een kerel op een BMW gs 
1200 met een Slowaaks kenteken gaat naast me rijden en roept: WAAR GA 
JE HEEN?? Huh..dat klinkt nederlands. “Stop effe” zei die man.

Motoren even geparkeerd en helm af gedaan, Ik ben Leen de Hoog zei 
die vent van die BMW, ik heb een motorcamping hier in de buurt en dit zijn 
gasten van mij. Dat waren 5 Poolse kerels waarvan er 3 op Triumphs reden. 
Het klikte gelijk. ‘Waar gaan jullie naartoe?’, vroeg Leen. We wezen het aan 
op de kaart en Leen wist te vertellen dat het daar helemaal vlak en saai is. 
En door dat meertje daar in de buurt werd je nog verrot gestoken door de 
muggen ook.

Hij vertelde dat hij een 
zwembad en een bar 
had op zijn camping, 
dat klonk niet verkeerd. 
We reden met de groep 
mee naar: SZILVASVA-
RAD, dat ligt in de buurt 
van Eger. Daar had 
Leen een mooie camping 
gerealiseerd sinds hij 
zijn bloemkassen in het 
Westland had verkocht.

De camping heet de 
Magyar route 66. En 
over het mooie zwem-
bad en bar was niks 
gelogen. Als je een bier-
tje pakt moet je het zelf 
even bijhouden op die 
lijsten die daar liggen, 
ik heb geen zin om dat 
te doen zei Leen. Pracht 
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kerel! We mochten met zijn quad het naastgelegen bos in en paard rijden als 
je zin hebt, en dat alles voor 8 euro pp per nacht. 

s’ Avonds lekker fikkie steken en biertje/vodka drinken met onze nieuwe 
Poolse vrienden. We zouden 1 of 2 in Hongarije nachtjes blijven, maar het 
zijn er 4 geworden. We kunnen iedere motorrijder aanraden om eens bij 
Leen op visite te gaan, hij heeft een camping en 45 bedden. Dus slapen kun 
je daar altijd.

Helaas moesten we echt verder. Onze Poolse vrienden gedag gezegd en 
afgesproken dat we een keer bij ze langs gaan. We hebben Leen beloofd 
dat we nog eens terug komen. Nu maar de snelweg gepakt om een beetje 
op te schieten, en te zorgen 
dat we ‘s avonds in Roe-
menië zouden zijn. Deze 
dagen waren erg warm 
geweest en de tempratuur 
lag rond de 38 graden. Als 
je 130 km per uur reed met 
je jas open, koelde nog niet 
af.  Zo warm was het.

Tot zover deel I. In de vol-
gende Twin het vervolg in 
Roemenië.

Groeten, 

Rolf van Heemst.
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Dnepr
Pieter Lettinga

Elke keer dat ik in Oekraïne kom, ben ik benieuwd naar het aantal Dneprs 
die ik nog in het wild tegenkom. (Het zal niet verbazen dat je in Oekraïne ) 
niet veel Urals tegenkomt. Dit jaar heb ik ze niet zien rijden. 

Wel vond ik 
een rijdbare 
Dnepr op het 
erf van een 
keuterboerde-
rijtje. De bak 
is vervangen 
door een plan-
ken vloertje op 
het onderstel 
van het zijspan.

Op een markt 
trof ik nog een 
tweetakt met 
zijspan aan, 
waarmee han-
delswaar werd 
aangevoerd. 
Het merk heb 
ik niet gezien.
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Zomer 2015
Pieter Lettinga

Afgelopen mei was ik voor de Stichting Netwerk Chernigov weer in Oekra-
ine. De oorlog met Rusland heeft merkbaar zijn sporen door de samenleving 
getrokken. Enerzijds zijn de mensen bang voor wat er kan komen. Anderzijds 
is de vaderlandsliefde gegroeid en is er sprake van een zekere strijdbaar-
heid. 

Een grappig voorbeeld van het anti-Russische sentiment is de nieuwe gewoon-
te om standbeelden van (Russische) Sovjethelden te beschadigen of kort en 
klein te slaan. Op de foto zie je een voorbeeld van twee onthoofde helden. 
Minder grappig zijn de lijsten met gesneuvelde soldaten in de strijd tegen 
Rusland en de separatisten.  
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De Russische keuken
 
      
Beste smulpapen,
De grootste vernieuwer op gastronomisch 
gebied in Rusland was de bekende tsaar 
Peter I. Het eten dat gewoonlijk aan het hof 
werd gekookt week niet veel af van dat wat 
de gemiddelde burger in Rusland at. 

Peter die als één van de weinigen wel eens 
buiten de landsgrenzen kwam, zag en proefde wat de adel in Europa op 
tafel kreeg gezet. Toen hij een bezoek bracht aan het Franse hof was hij zo 
overdonderd door de onuitputtelijke reeks gerechten die ter tafel kwam, dat 
hij een leger van Franse cuisiniers naar Moskou haalde om de koks van het 
Kremlin de kunst van de Haute Cuisine  bij te brengen. 

Eén van de lievelingsgerechten van Tsaar Peter was kip in de pan 
(Курица в кастрюлю) thans nog steeds bekend als “Peter de Grote’s kip in 
de pan”.

Dit verfijnde, door kenners zeer gewaardeerde gerecht slaagt het best als je 
een niet te vette, jonge kip gebruikt.

Ingrediënten:

1 schoongemaakte kip van 1.400 kg, 2 uien, 2 stengels prei, 2 stengels sel-
derie, 4 wortelen, 3 takjes peterselie, 1 liter kippenbouillon, 1 dl. Smetana, 2 
eierdooiers, wat gehakte peterselie, zout en peper.

Bereidings(tijd):
1 uur en 15 minuten.

De kip in 8 stukken snijden, vel verwijderen. Met de in stukken gesneden 
groenten in een sudderpan doen. Er de bouillon overheen gieten. 
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Aan de kook brengen en ongeveer 
1 uur en 15 minuten laten sudderen. 
Dan de stukken kip uit de pan halen 
en warm houden. Het kookvocht voor 
de helft laten inkoken. De eierdooiers 
met de Smetana in een kommetje ver-
mengen en door het ingekookte vocht 
roeren. De stukken kip in soepborden 
leggen en met de saus begieten. 
Gehakte peterselie er over strooien. 

Je kan er in zout water gekookte rijst 
bijgeven. Een licht rood wijntje rond 
het geheel smakelijk af.

Natuurlijk kun je er ook een ijskoude 
wodka bij nuttigen.
 

  приятного аппетита!
   (eet smakelijk)



48

Nummer 101, september 2015Ural Dnepr Club Nederland1990-201525
UDCN

Steunpuntenlijst 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. 



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

Steunpunten UDCN 2015




