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Overlijden Mia van Ierland

Recent bereikte ons het 
verdrietige bericht dat de vrouw van John

 van Ierland, op 10 december j.l overleden is. 

Namens het bestuur van de UDCN wensen wij John en de zijnen heel 
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
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Van de voorzitter

Ze zijn niet meer wat ze geweest zijn, Ural motorfietsen. Mijn eerste ken-
nismaking met Urals en Dneprs zullen, zoals bij velen, de advertenties van 
de firma Motim in Maasluis zijn geweest. In het toen nog weekblad ‘Motor’, 
een op een soort krantenpapier gedrukt magazine van de KNMV, met alle 
wedstrijduitslagen er wekelijks in, stond steevast een annonce van de firma 
Motim. In beeldrijke taal werden daar de voordelen van het rijden van een 
Ural, Dnepr, Jupiter of ‘Volksmotor’ Voskhod beschreven. Vreemd genoeg 
geen Planeta… Geen vieze ketting, pechvrij, veel kilometers per liter ben-
zine, goedkoop, en nog met een zijspan te verkrijgen ook! Volgens de recla-
mes kon het allemaal niet op. En ze werden ook nog steeds goedkoper, want 
je kon via een speciaal formulier de prijs voor 12 maanden laten blokkeren, 
om de inflatie te blokkeren. “Een 650 cc motor met zijspan voor de prijs van 
een pruttelende 350 cc tweetakt met een vieze ketting” was de slogan. De 
folders van Motim zijn legendarisch, en nog steeds worden ze op Marktplaats 
aangeboden.

De realiteit was echter weerbarstig. “Kenners” onder mijn motorvrienden 
waarschuwden dat om te beginnen alle lagers vervangen dienden te worden, 
want die waren van ‘pisbakkenstaal’ en daar kon je beter niet aan beginnen. 
Dat was niet het enige dat vervangen zou moeten worden. Tandwielen, zoals 
van nokkenas en dynamo, bobines, want de stroomverdeler was kwetsbaar, 
de dynamo zelf, bouten en moeren door rvs vervangen, dan wel aange-
draaid. Veel moeren werden loszittend van de fabriek afgeleverd. En de 
bedrading, daar moest ook wel eens iets van opnieuw getrokken. Dat zuinig 
rijden viel ook tegen.

Desondanks sloeg ik onmiddellijk toe toen een vriend van mij een M66 te 
koop had, voor maar 350 gulden, en ondanks twee linkerhanden en nauwe-
lijks begrip van motoronderhoud liet ik mij niet weerhouden en verdomd: ik 
kreeg hem aan de praat! Niet lang en niet vaak, maar toch. Daarna heeft hij 
jarenlang voor de deur gestaan en na mijn verhuizing in de tuin. Tegenwoor-
dig staat hij netjes binnen, al rijdt hij niet. Ook nog eens een dikke boete mee 
gehad, omdat ik niet wist dat een motor die niet op de weg komt toch ver-
zekerd moet zijn. Maar het was wel de aanleiding om lid te worden van de 
UDCN, waardoor ik ook op de hoogte kwam van het bestaan van de Chang 
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Jiang, die via Henk Wouters en de firma 
Chamco werd geïmporteerd. Dan maar 
een splinternieuwe motor uit 1938 aange-
schaft. Ook veel gedoe mee gehad, maar 
ook een hoop lol van gehad, en mijn sleu-
telkennis is exponentieel toegenomen.

Maar nu: de Dneprfabrieken zijn al jaren 
gesloten, en de Uralfabriek is danig 
afgeslankt. Desondanks worden er nog 
nieuwe motoren gebouwd. Echt goedkoop 
zijn die niet meer. Maar het vervangen 
van allerlei onderdelen is verleden tijd. 
Wat heet; er worden voortdurend verbe-
teringen doorgevoerd. Om te beginnen 
werden al allerlei onderdelen vervangen 
door Duits, Italiaans of zelfs Japans fabri-
kaat. Alsof de Tweede Wereldoorlog 
alsnog verloren was. Maar nu: schijfrem-
men op drie wielen! Een extern oliefilter! 
Hydraulische stuurdemper! LED mistlampen! Electronische benzine-injectie! Zo is 
er toch geen lol meer aan? Maar ja, het grootste deel van de productie in Irbit 
wordt gemaakt voor de Amerikaanse markt, en die stellen nu eenmaal hogere 
eisen. Kunnen ze toch nog stoer doen op hun Russische machine. Watjes zijn het. 

En al zijn wij wel wat gewend, echt extreem wordt het niet. De Zandhappersrit, 
of af en toe een grote zandkuil tijdens een treffen en dan hebben we het wel 
een beetje gehad. Maar via de Ural Advents Nieuwsbrief (Ural Motorcycles 
Europe [newsletter@congenia.com]) kreeg ik deze week een filmverslag van 
zogenaamde Ural fabriekstesten te zien, en dat was andere koek! Met je motor 
tot je middel door het water of over hopen rotsblokken. Dat is mannenwerk. Toch 
nog iets om van te dromen… Kijk maar eens: 

https://www.youtube.com/watch?v=UUZOzT4F0DI&feature=youtu.be.

Frans de Wit.
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Van de redactie

Zo, de laatste Twin van dit jaar ligt weer voor je ter inzage. Het is een druk, 
mooi en enerverend jaar geweest moet ik zeggen. Het jubileumjaar zit er met 
deze uitgave weer op. De trouwe treffengangers hebben zich dit jaar weer 
beloond gevoeld met een aantal kleine geschenken. Alle leden hebben, als 
het goed is, nu een mooie badge en sleutelhanger toegevoegd aan de ver-
zameling en ik heb er weer een mooi stukje herinneringen bijgekregen aan-
gaande het afgelopen jaar. Daar is het nu ook wel een beetje de tijd voor 
natuurlijk, mijmeren over het afgelopen jaar en vooruitzien naar de toekomst.

Het jaar is voor de UDCN goed verlopen denk ik zo. We hebben een aantal 
goed bezochte weekeinden achter de rug alhoewel het verre Limburg toch 
voor sommigen wel heel erg ver leek te zijn. De opkomst daar was iets min-
der dan verwacht maar al met al hebben we een goed jaar achter de rug. 
De locaties vielen in de smaak, en het begon dit jaar al goed door weer te 
mogen landen op onze oude locatie de Woensberg. 

Na de Woensberg was in het voorjaar de beurt aan Benschop, midden in het 
groene hart. Een lekker ouderwets treffen zonder al te veel luxe fratsen dat 
goed bezocht werd door de leden. Het zomertje zat vol met Driehuizen en 
onze eerste echte UDCN GP, het was een groot plezier om op het circuit te 
mogen rijden met die rare driewielers van ons. Het jaar mochten we afsluiten 
in het mooie Boukoul in Limburg, dicht tegen de Duitse grens gelegen en daar 
hebben we goed gebruik van gemaakt qua rijden, eterij en drinkerij. 

Het hele jubileumjaar door hebben we zo gewoon erg leuke dingen met 
elkaar kunnen doen in diverse plaatsen van het land. Tussen deze activiteiten 
door was er ruimte voor een Zandhappertjesrit in Brabant, twee sleuteldagen 
en de Vlietlanderit. 

Deze laatste heb ik dit jaar eindelijk eens een keer zelf kunnen meerijden, 
voor het eerst denk ik. Was wel leuk, maar ik dacht dat de UDCN langzaam 
reed in de toerritten! Wij lijken wel racemonsters vergeleken met dit tempo. 
De superbegeleiding was dan wel weer een luxe die ik niet gewoon ben.
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Deze Twin ook een unicum door drie “van de voorzitter” stukjes. Met de hek-
kesluiters van Hans Wakka en Jan Wassenaar hebben alle voorzitters van de 
UDCN van de laatste 25 jaar even hun zegje mogen doen. Ik zelf vind het 
een goed teken voor de club dat ze allemaal nog lid zijn van de club.

Aan mijn kant is het ook een druk jaar geweest naast de UDCN. Ik ben 
gestopt bij mijn huidige baas en ga het volgend jaar zelfstandig proberen, 
dat zal alvast een grote verandering geven voor mezelf. Ik was er eigenlijk 
ook wel aan toe zo langzamerhand, een bijna burn-out deze zomer was 
nodig om me dit te doen beseffen. 

Daarnaast heb ik Olga maar eens beloofd om haar van de winter wat op te 
knappen. De bedrading, aandrijflijn en zijspan hebben wat liefde en aan-
dacht nodig om weer tot een betrouwbaar geheel te komen vrees ik. Het 
roestduiveltje heeft weer aardig toegeslagen op de zijspanbak en ik denk zo 
dat er weer een paar kilo nieuw ijzer tegenaan geplakt moet worden om het 
nog degelijk te krijgen. Project is onderweg en op het Watjestreffen verwacht 
ik alles weer goed in elkaar te hebben zitten.

Deze Twin maak ik alleen dit keer. Helaas heeft Pieter een flinke terugval 
gehad en heeft hij recent meerdere operaties moeten ondergaan. Duidelijk is 
ook geworden dat hij niet meer zal genezen. Heel veel sterkte toegewenst.

Verder rest mij niets anders dan iedereen 
alvast het beste toe te wensen voor het nieuwe 
jaar. Ik mag hopen dat die er voor 
de meeste lezers wel goed uit zal zien, 
alle goeds voor het komende 2016 
in ieder geval !!

Benno van Ham 
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Geheugentraining
door: Hans wakka

Een stukje te schrijven voor de Russian Twin als oud-voorzitter. Hardstikke leuk 
idee van de redactie voor een 25-jarig jubileum, hulde daarvoor.

Maar daar zit je dan, het is alweer heel wat jaartjes geleden. Ik zat als voor-
zitter tussen René en Jan in, maar vraag me niet naar de jaartallen. Benno, 
zoek jij dat even op voor me? (Red: volgens mijn administratie moet dat 
1998/2000 zijn geweest)

Ik werd voorzitter omdat eigenlijk niemand anders dat wilde, er waren wat 
problemen (geweest) binnen het vorige bestuur. Alleen René en Jan waren 
nog over, en René zocht een opvolger. Ik deed toen al een tijdje de clubwin-
kel en op de sfeer in het nieuwe bestuur was niks aan te merken. Ik heb het 
met veel plezier een flink aantal jaren gedaan. Aan het  organiseren van het 
Delfsail treffen samen met Derk Bos denk ik nog vaak terug. En het jaarlijks 
scherper proberen te zetten van de aan de jaarvergadering te besteden tijd 
was en is nog steeds een sport op zich. 

Toen het bestuur uiteindelijk met een aantal nieuwe leden was uitgebreid, 
die stonden te trappelen om het allemaal weer anders te gaan doen, werd 
het toch tijd om terug te treden. Ook voor de clubwinkel stonden kandidaten 
klaar, dus ook dat (maar wel met enig tegenzin) losgelaten. Wat je in de loop 
der jaren ziet, is dat elk nieuw bestuur zijn eigen ding doet, met toch een 
aantal vaste ijkpunten en die vernieuwingen houden de club levend. 
Chapeau ! Zo halen we het 50 jarig jubileum vast ook nog wel. En dat zou ik 
best willen beleven. 

Ook al weer heel wat jaartjes geleden dat ik een clubtreffen bezocht. Niet 
omdat die niet leuk zouden zijn, integendeel, maar treffens bezoek je toch 
voor je eigen plezier. Ik heb de motorruns ontdekt, te beginnen met de 
Jumborun , die ik nu al weer een keer of acht gereden heb. Daarnaast de 
Vlietlanderit, de Beatrixrun en de Hooglandrun.
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Allemaal tochten met volwassenen of kinderen met een uitdaging. En als je 
ziet hoe die er ieder jaar weer naar uitkijken....  Alleen vinden die tochten  
bijna altijd plaats in weekeinden waarin de UDCN haar eigen weekeinden 
heeft. Tja, en dan moet je kiezen.

Zag je in de begin jaren 2000 nog een flink aantal UDCN leden bij die toch-
ten, inmiddels is dat behalve bij de Vlietlanderit, die we zelf organiseren, 
aardig teruggelopen, jammer.

Maar al met al ben ik toch blij mij lid te kunnen noemen van de leukste 
motorclub in Nederland.

Hans Wakka
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Opzeggen, zo kan het ook
door: secretariaat

Ik ontvang helaas regelmatig opzeggingen van leden. Meestal is dat een 
opzegging met heel kort een reden. Afgelopen oktober ontving ik een 
opzegging die ik jullie niet wil onthouden.

Onderwerp: de kudde van Russische-stamboek-motoren.

Afzender siegfried bekkers
Ontvanger secretaris@udcn.nl
Datum  2015-10-05 08:44

Berichtinhoud

Hallo Roel,

Afgelopen jaar heb ik UDCN leren kennen als een gezellige vriendenclub van 
fanatieke russiche-motorliefhebbers.

Ik was voor mijn Dnepr MT11 op zoek naar een nieuw baasje.
(daar had ik je in 2014 al eens over gemaild; jij zei toen…”kom gewoon bij de 
club kijken”…dat heb ik vervolgens dus ook gedaan.)

Tijdens treffen in februari 2015 heb ik een van jullie leden ontmoet.

Een "super-grease-monkey”.

Ik heb enthousiaste gesprekken met hem gevoerd en fotoboeken bekeken van al 
zijn restauratie-projecten en gezien hoe hij met LIEFDE werkt aan het in stand 
houden van de kudde van russische-stamboek-motoren.

Hierdoor heb ik besloten mijn Dnepr aan hem te schenken; 
zodat hij met zijn nooit-aflatende-energie; het “metier” van sleutelaars met het 
Hart” levend kan houden…
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Aangezien mijn Dnepr nu een nieuw baasje heeft gevonden
kan ik met een gerust hart weer “mijns weegs” gaan.

Het was me een waar genoegen om voor korte tijd, deel te mogen uitmaken, 
van de gelederen van UDCN.

Veel geluk en kameraadschap toegewenst.

Mijn missie is volbracht.

Hierbij zeg ik mijn lidmaatschap van UDCN op.

vriendelijke groet,

Siegfried Bekkers
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Vlietlanderit viert 25-jarig jubileum
Door: Naomi Zwaan

Op 5 september 2015 vond de de Vlietlanderit voor de 25e keer plaats. 
Vanaf de Multatulilaan in Voorschoten reden zeventig man inclusief politie en 
het motorbegeleidingsteam (MBT) op de motor naar Fort Wierickerschans in 
Bodegraven. Iedereen met hetzelfde doel; de bewoners van het gezinsver-
vangend tehuis een plezierige dag bezorgen. 

De vijfentwintigste editie werd gereden met hulp van zeventig man. Hiervan 
bestonden 58 mensen uit vrijwilligers. “Wat zo bijzonder is aan deze dag is 
dat geen enkele vrijwilliger er iets voor terugvraagt. Alles draait om de cliën-
ten en de gezelligheid,” aldus Arthur Kouwenhoven, één van de huidige orga-
nisatoren van de Vlietlanderit. Samen met Sandra Korpershoek organiseert 
hij het evenement al vijftien jaar onder de vlag van de motorclub UDCN. 

Dat het gaat om de gezelligheid is zeker gebleken uit deze dag. Al bij 
aankomst bij het gezinsvervangend tehuis was iedereen enthousiast. Er werd 
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koffie geschonken en iedereen maakte zich klaar om te vertrekken. Samen 
met alle cliënten reden de vrijwilligers, onder begeleiding van politie en het 
MBT op toeristische wijze richting Bodegraven. Ik ging achterop de motor, 
met een Nikon om mijn nek om alles van de rit vast te kunnen leggen. Het ene 
moment  probeerde ik mooie zijspannen van de zijkant op de foto te krijgen 
en het andere moment reden we met verhoogde snelheid voor de menigte 
uit. Ik sprong dan zo snel mogelijk van de motor af om de rit van voren op de 
foto te krijgen. Lachende vrijwilligers, stralende cliënten en het geluid van de 
motoren. Wat zag dit er ontzettend mooi uit.

Na anderhalf uur rijden werd pauze gehouden bij Fort Wierickerschans. 
Onder het genot van een heerlijke lunch bracht iedereen tijd met elkaar 
door. Even bijkomen van de avontuurlijke rit. Tijdens deze pauze heb ik een 
aantal cliënten van het gezinsvervangende tehuis leren kennen en erg leuke 
gesprekken gehad. Om 2 uur reden we met iedereen weer richting Voorscho-
ten, maar via een andere route. Op deze manier kregen we nog meer van 
Zuid Holland te zien. Ook tijdens de terugreis heb ik zoveel mogelijk foto’s 
geschoten. 
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Bij aankomst bij het gezinsvervangend tehuis werd iedereen feestelijk ont-
haald door de fanfare ‘Laurentius’. Onder het genot van een saladebuffet 
werden bloemen uitgereikt aan de leden die belangrijk zijn voor de organi-
satie. Welverdiend, want was het ontzettend leuk!  

Ik sprak Arthur en Sandra over het organiseren van de Vlietlanderit. Wat 
zij als meest waardevol ervaren aan de rit is het kunnen volbrengen van 
hun taak. “Het mooiste aan het organiseren van deze activiteit is als het ook 
daadwerkelijk lukt. Wanneer de dag soepel verloopt ondanks de vooraf-
gaande frustraties, krijg je een voldaan gevoel.”, aldus Arthur. Dit gevoel 
herkent Sandra meteen: “Wanneer ik het enthousiasme van de rijders en 
vooral van de passagiers zie, denk ik meteen: volgend jaar weer. Het zien 
glunderen van de cliënten geeft een fantastisch gevoel. ” 

Glunderen, dat deden de cliënten zeker. Het was een ontzettend leuke erva-
ring. Wat een gezellige dag was dit. Ik heb een dagje mijn opleiding (Media, 
Informatie en Communicatie) in praktijk mogen brengen en verslaggever 
mogen spelen. Daarnaast heb ik een mooi stukje van Zuid Holland gezien 
en heb ik meegemaakt hoe blij de cliënten van deze rit worden. De samen-
werking van iedereen die meereed en de cliënten samen was een prachtig 
gezicht. Volgend jaar ga ik zeker weer mee, met de Nikon om mijn nek!
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Najaarstreffen in Swalmen
door: Roel de Glopper

Dat was niet slim van mij. Normaal gesproken verzoek ik tijdens een tref-
fen altijd iemand vriendelijk om een verslag te schrijven over het weekend. 
Iedereen doet daar dan graag aan mee. Helaas dit keer ben ik vergeten 
iemand te vragen en ondanks alle zelfredzaamheid binnen de club stond er 
niemand spontaan op om een verslag te maken. Dus als boetedoening voor 
mijn vergeetachtigheid ben ik zelf aan de beurt.

Vrijdagmorgen om een uur of tien uit De Meern vertrokken. Ik stond in dubio 
wat ik wilde gaan doen. Gewoon een beetje saai over de snelweg naar 
Swalmen blazen of binnendoor scharrelen. Gekozen voor de route binnen-
door. Snelweg opties uitgezet in de navigatie en bij Vianen de Lekdijk opge-
draaid. Toen bedacht ik dat ik er nog langer over zou doen als ik gewoon 
elk leuk weggetje in zou duiken wat ik tegenkwam en dan mijn navigatie 
het weer zou laten oplossen. Nadat ik over de Lekdijk naar Culemborg was 
gereden begon het “avontuur”. Door de Betuwe gescharreld en bij Beneden-
Leeuwen over de brug. Dat is wel heel veel brug bij zo’n klein dorpje. Daar 
belde Fred dat hij op het station in Swalmen stond. 
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De afspraak was dat hij daar om vier uur zou zijn maar Gerrit had mij al 
gewaarschuwd dat hij er wel eerder zou zijn. Gelukkig kon Guillaume hem 
ophalen. Na bij Grave de Maas overgestoken te zijn bleek ik al ruim drie uur 
onderweg. Vanaf dat moment de navigatie gevolgd en bij Kessel de Maas 
weer terug overgestoken en om ongeveer drie uur aangekomen in Swalmen.

We stonden op een bijveld van een Natuurkampeerterrein wat speciaal voor 
ons gemaaid was. De eerste tenten stonden al. Na het opzetten van de tent 
alle binnenkomers gaan begroeten met een biertje in de hand. Zo tegen 
zessen ontstond het grote palaver. “Wat gaan we eten en waar?” Jan Was-
senaar had op de heenreis in Duitsland ergens heel lekker geluncht. Het was 
nog geen tien kilometer dacht hij. Het eten was prima maar die tien kilometer 
daar rees op de heenweg al enige twijfel over. Op de terugweg maar even 
op mijn dagteller gekeken terwijl Benno bij voorbaat meldde dat het volgens 
zijn telefoon 11 km was. 

Na terugkeer bleken Benno en ik kennelijk een totaal verschillende route te 
hebben gevolgd. Mijn dagteller noteerde 13 km. Benno’s telefoon gaf 17 km 
aan. En dan te bedenken dat Benno bij mij in de bak zat. Die avond werd 
het behoorlijk fris maar het bleef droog. Warmte haalden we wel uit onze 
spiritualiën en het kampvuur. Rond twee uur schijnt de laatste naar bed te zijn 
gegaan.
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De volgende ochtend al vroeg het gebrom van motoren van mensen die hun 
brood vergeten waren of nog moesten tanken voor de toertocht. Johan bleek 
het s’nachts toch wel koud gehad te hebben. Hij was niet zo goed voorbereid 
op pad gegaan. Buitentent van tent A en binnentent van tent B meegenomen. 
Dat bleek nog redelijk in elkaar te passen. Maar ook geen slaapzak bij je 
hebben bleek wel erg onaangenaam. 

Na een degelijk ontbijt ben ik me mentaal gaan voorbereiden op de toer-
tocht. Het leek droog te blijven dus maar geen regenbroek aan. Voor Bertus 
en Benno was zelf rijden in de toertocht geen optie. Benno was te lui om zijn 
Hardyschijf nu al te vervangen dat kon later in het weekend wel. Bertus leek 
een slecht functionerende spanningsregelaar of dynamo te hebben. Een klusje 
voor na de toertocht. 

Na een korte uitleg aan een paar  nieuwkomers gingen wij van start. Guil-
laume op kop en ik achteraan met Benno in de bak. Rijd toch wel erg lek-
ker zo’n degelijke ballast in je bak. De tocht ging door het Limburgse land 
en voor een flink deel door Duitsland. Geluncht bij een Duits restaurant met 
Nederlands en Duits sprekende bediening. Wat praat je dan? De toertocht 
was prachtig maar qua sleutelmomentjes erg saai. Afgezien van één luid 
knallende BMW en een Rus met een gammel contactslot is er helemaal niets 
gebeurd. Dat moet toch spannender kunnen. Dat het spannender kan bleek 
de volgende dag maar daarover later meer. 

Na de toertocht de lokale supermarkt overvallen voor de broodnodige 
aanvullingen en vlees voor de BBQ. Ook deze keer zag ik weer een aantal 
mensen in dezelfde val trappen. Je koopt vlees alleen voor jezelf maar je wil 
toch verschillende dingen. Dan blijkt het nog een heel probleem om alles op 
te krijgen. Het geheel werd omlijst met lekkere salades en sauzen dus niets 
dan lof voor de organisatie. Vlak voor de BBQ begon het te regenen. Ook 
dat had de organisatie al opgelost. We konden droog BBQ-en in een grote 
kapschuur. Na de BBQ was het weer droog en kroop iedereen weer rondom 
het kampvuur. Het was warmer dan de vorige avond en ook nu bleek het tot 
heel laat droog te blijven. Rond een uur of twee was het stil afgezien van een 
aantal kettingzagen die probeerden tentstokken te vellen.
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De volgende ochtend was iedereen al op tijd op. Het zag er naar uit dat de 
kampeerspullen toch niet droog mee konden dus men begon al vroeg met 
pakken.

Uiteindelijk reden we zo rond tien uur weg met Ruud, Sandra, Eef en ik. 
Ons doel was een chauffeurskroeg in de buurt van Hedel om daar te gaan 
lunchen. Onze navigatie bracht ons redelijk op pad maar raakte een aantal 
keren in de war omdat wij niet luisterden, omdat er afsluitingen en omleg-
gingen waren. Het resultaat was dat we langs plekjes zijn gekomen die we 
anders nooit gezien zouden hebben. 

Na de lunch leek Ruud zijn Ural zo nu en dan een soort lichte vastloper te 
hebben. Ruud vertrouwde het steeds minder en in het centrum van Brakel ging 
de gereedschapskist open. Het euvel leek snel gevonden. Het tandwiel van 
de dynamo leek niet goed vast te zitten. Tandwiel verwijderd en we wilden 
zonder dynamo verder. Helaas dat was niet het probleem. De versnellingsbak 
had de geest gegeven. Wat is wijsheid. Naar huis was nog ruim 90 km. Eén 
van de opties was om de motor achter te laten en door te rijden naar huis. In 
dat geval betekent dat nog een ritje van 180 km voor die dag om de motor 
weer op te halen. 

Na rijp beraad besloten om de Ural achter mijn BMW te hangen en Ruud 
naar De Meern te slepen. Dat was maar 50 km. Eef is doorgereden naar huis 
om de aanhanger op te halen en wij zijn met een gangetje van zo’n 50-60 
km per uur naar De Meern gereden. Vooral de steile op-en afritten van de 
pont waren wel een uitdaging. We waren wel de snelste weggebruikers want 
we reden steeds vooraan in de file. Om half zes in De Meern aangekomen. 
Om kwart over zes waren Eef en Yvonne er ook en had Bas patat gehaald 
voor de wereldreizigers. Tegen zevenen iedereen uitgezwaaid. Dit was mijn 
langste UDCN-treffen ooit maar het was de moeite waard.

Roel de Glopper
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Nachtmerries

Het buikje vol van het eten, even op de bank en dan de Guzzi uit de schuur 
voor een blokje rond. De Dnepr staat mooi droog in de schuur, hij stuitert 
behoorlijk in het voorwiel en daar moet eerst naar gekeken worden. De helm 
op en snel een tochtje maken, het is alweer vroeg donker. Na mooie bochtjes 
en een stukje dijk nog even de snelweg op. Lekker cruisen met 100 km per 
uur, wie doet je wat. In de spiegel verscheen een lichtje, die snel dichterbij 
kwam. Er verscheen een Dnepr met zijspan achter mij. Nou, die heeft de sok-
ken er mooi in, maar mij inhalen….geen kans. 

Toen het klokje 160 km aangaf zat hij nog steeds achter mij. Hoe kan dit, 
het moet toch niet gekker worden. Plots pakte de combinatie de linker baan 
en haalde mij behoorlijk snel in en verdween aan de horizon. Als ik dit aan 
iemand vertel, sluiten ze me op. Ik verliet de snelweg en draaide met een 
ruime bocht richting de verkeerslichten waar ik rechts weer op huis aan kon.

Het licht stond op rood en wie staat daar te wachten, je raad het al. Ik stop 
naast het tweetal en kijk opzij. De bijrijder zwaait met beide handen alsof hij 
de de loterij heeft gewonnen. De berijder geeft een paar keer flink gas en 
doet zijn visier de lucht in. 

Shit, de helm is leeg. Er zit helemaal geen hoofd in. Plots schiet de combinatie 
volgas door rood en ramt het tegenovergelegen benzine station. Een felle 
steekvlam komt op mij af en schud me stevig door elkaar. Hee Evert, wordt 
eens wakker: Buurman uit Heerde staat aan de deur met een voorwiel. 

Tsja, in het vervolg meteen na het eten de schuur maar in.

Evert uit Epe.
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Differentieel problemen
door: Benno van Ham

Ja, 2015 mag wel het jaar van de Hardyschijven gaan heten. Dit jaar is de 
stand uitgekomen op 5 kapotte schijven. Alle smaken en soorten heb ik inmid-
dels denk ik wel geprobeerd maar ze gingen allemaal kapot. Op het laatste 
treffen bij Roermond was ik het beu. Mijn laatste nieuwe exemplaar, een PU 
uitvoering is gaan smelten op een van de vier gaten. Er moet dus een behoor-
lijk stuk wrijving/wringkrachten op losgelaten zijn in de paar honderd km die 
ik ermee gereden heb. Wanneer het precie fout gaat is nog steeds de vraag. 
Ik heb het er al uitvoerig met deze en gene over gehad maar een eenslui-
dend antwoord is er niet. Wrijving, dat is de reden waarom het kapot gaat. 
Ja, die snapte ik ook, maar waarvan en waarom dan. Inmiddels heb ik in het 
afgelopen jaar behalve de Hardyschijf ook de aandrijfas en kruiskoppelin-
gen allemaal langsgelopen en netjes gemaakt. Geen van deze bleek op zich 
het probleem te veroorzaken. Tijdens het najaarstreffen bleek de uitgaande 
as van mijn versnellingsbak veel axiale speling te hebben, een mm. of 4-5. 
Inderdaad wat veel maar ik ken bakken die meer hebben en die blijven heel.

Verder bleek de gaffel die uit de versnellingsbak komt een beetje ruw te zijn 
(haakje op een van de pennen) en had hij erg veel speling op de splines. Dat 
is natuurlijk niet zoals het hoort. Maar of die nu deze schade kunnen veroor-
zaken? Met mijn reserve schijf van gewapend beton (25 jaar oud Russisch 
rubber) zou ik de thuisreis wel weer overleven. Dat lukte inderdaad. 

Ach, twee weken na het treffen had Olga haar laatste ritje gepland staan. 
Een bruiloftsrit van twee vrienden uit het dorp, die moest ze nog maar even 
doorstaan vond ik. Toen die achter de rug was werd het tijd om mevrouw 
weer eens te ontdoen van haar aandrijflijn. Voor de zekerheid zou ik het 
achterdifferentieel ook maar eens openleggen. Kan misschien na een jaar of 
tien ook geen kwaad om eens na te kijken. Zo gezegd zo gedaan en hierbij 
het verslag. Over de versnellingsbak en Hardyschijf hoor je later nog meer, 
momenteel rijd ik met mijn reserve versnellingsbak rond, kijken of die alles 
wel heel houdt.
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Het achterdifferentieel. 

De MT-16 heeft zoals velen van jullie waarschijnlijk zullen weten een aange-
dreven zijspan, dit betekent dat de aandrijflijn toch wel wat anders in elkaar 
zit dan die van de doorsnee Sovjet motor. Waar de Ural met zijspanaan-
drijving het zichzelf gemakkelijk heeft gemaakt (zijspanaandrijving is optio-
neel, werkt alleen gesperd, niet op de openbare weg te gebruiken tenzij het 
spekglad is) heeft Dnepr al jaren geleden besloten om een 2x3 te maken met 
een echt differentieel achter. Werkt op zich super maar kost natuurlijk extra 
vermogen omdat er meer moet bewegen (en kapot kan gaan :)). 

De Oekrainers besloten te kiezen voor een open differentieel en twee 
reductiekasten op zijspan en achtercardan. Daarnaast was dit differentieel 
optioneel (militair) ook met sper te verkrijgen voor het echt zware ploeter-
werk. Voordeel van een differentieel is dat het span nog gewoon op de weg 
kan rijden en net zoals een auto de aangedreven wielen een verschillende 
snelheid kunnen bereiken zonder problemen. Gevolg is wel dat een MT-16 
zich minder als een gewoon zijspan gedraagt maar daadwerkelijk een hoop 
stuurwerk vraagt. Stevig bochtenwerk is ook stevig schouderwerk om het 
ding goed te laten volgen. Daarnaast is het o zo leuke wieltje los rijden met 
een MT-16 niet aan te raden. Het zwevende wiel krijg tijdelijk alle vermogen 
toebedeeld, de motor valt terug en krijgt een zwiep naar links na van het 
zijspanwiel. Daarnaast wordt de kans wel erg groot dat je iets afbreekt tij-
dens zo'n manoeuvre. waar is de MT-16 op zijn best; op slechte wegen, in de 
winter en op het zand. Daar kun je erg veel plezier hebben met deze combi-
naties. Voor de rest is het ook een prima combi hoor maar het rijdt meer als 
een auto (je moet sturen) dan als een zijspan.

Ik rijd al meer dan 20 jaar met Olga rond en in die tijd heb ik 1 keer in de 
Ardennen een paar tanden afgebroken van mijn kroonwiel. Verder lijkt het 
een van de beste onderdelen van de motor te zijn. Nu ik wat vage problemen 
heb met de aandrijving zullen we deze ook maar eens onder de loep gaan 
nemen.
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Hoe beginnen we. Demonteer de aandrijflijn van de motor door het wiel te 
verwijderen, de rem los te maken en de vier bouten los te maken die het car-
dan aan de vork vastmaken. Laat de olie uit de twee aftapdoppen lopen en 
controleer op vuil en slijpsel in de olie. Daarna kun je het cardan eraf pakken 
waarbij je de beide aandrijfassen verwijdert uit de kruiskoppelingen. Op de 
werkbank:

Verwijder de twee beschermkappen van de kruiskoppelingen en verwijder 
de twee kruiskoppelingen. controleer ze meteen op werking en slijtage. De 
korte normale koppeling zit op de ingaande as. De uitgaande as heeft een 
lang schuifstuk met smeernippel.

Verwijder aan de binnenkant 
de remschoenen, remsleutels 
en het olieseal (flap) door de 
6 schroeven los te maken en 
deksel + flap te verwijderen.

Leg het cardan nu neer op 
de binnenkant (remzijde) en 
begin aan de bovenkant met 
het verwijderen van de twee 
moeren die nog in het huis 
zitten. Als deze verwijderd 
zijn kun je het voorste deksel 
verwijderen. hieronder vind je het reductietandwiel naar de zijspanzijde. In 
het huis zit verder nog de andere kant van de aandrijving, deze zit vast in 
een schroefbus. 

Deze bus (te verwijderen met de haaksleutel uit het boordgereedschap) 
borgt een dubbelrijig lager en heeft twee gestapelde keerringen. Natuurlijk 
zijn deze ringen en het lager een net afwijkend formaatje zodat de gewone 
lagerboer ze ws. niet zal hebben. Onze adresjes natuurlijk wel. Het tandwiel 
in de reductieaandrijving hoeft niet apart uitgeshimd te worden, het gaat hier 
om twee tandwielen met rechte vertanding.
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Als je het deksel verwijdert hebt zie 
je een groot tandwiel dat op de as 
geborgd is met een seegerring. Als je 
deze verwijdert kun je het tandwiel zo 
van de as schuiven.

Nu het tweede deksel verwijderen. LET 
OP !!, doe dit in een bak of op een grote 
doek. Bij een MT-16 is de lagering voor 
een deel voorzien in naald en tonlagers. 
Als je het huis verwijder is de kans groot 
dat het lager al instort. Als het kroonwiel 
netje blijft liggen heb je geluk. Verwijder 
het huis en controleer het even om te kijken of er een shim onder het lager zit. 
Vaak blijft deze op het hoofdlager liggen maar soms plakt hij in het huis.

Ok, je kijkt nu tegen het 
binnenwerk aan. Het kroon-
wiel heeft een groot kogel-
lager die bij mij behoorlijk 
ruist, deze gaan we dus op 
zeker vervangen. Nu kan het 
kroonwiel voorzichtig opgetild 
worden en ws. hoor je nu een 
hoop gerinkel. De lagerton-
nen en naalden vallen er nu 
grotendeels af en komen in 
het onderste cardandeel te 
liggen. Haal ze eruit, maak 
ze schoon, tel ze (2 x 45 naalden en 1 x 29 tonnetjes) en leg ze veilig weg. 
Eventueel kun je straks bij hermontage nieuwe gebruiken. Nu het kroonwiel 
schoonmaken en goed bekijken op slijtage en loopsporen. Je kunt als het 
goed is prima zien waar de tandwielen normaal op elkaar draaien. Dit moet 
niet op de buitenkant zijn maar mooi in het midden van het kroonwiel. Op 
de foto is mooi te zien dat er twee op elkaar gestapelde rijen met naalden 
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bestaan. Er zijn genoeg plaatjes te vinden van hoe het loopspoor eruit moet 
zien en hoe je dit kunt afstellen. Frank heeft op het forum al eens een goed 
stukje erover geplaatst ergens op pagina 16-17 van dat topic. Weet niet of 
zijn vrouw hem de lippenstift al vergeven heeft maar het is wel een goede 
methode. Andere methode vind je in het artikeltje in deze Twin of op het 
forum in 

http://udcn.messageboard.nl/forum/viewtopic.php?f=7&t=3278&start=225

Het differentieel zelf kun je eventueel 
ook uit elkaar halen. Je moet dan de 
twee grote bouten verwijderen en daarna 
voorzichtig de twee delen van elkaar 
persen. Behalve de bouten worden de 
delen bij elkaar gehouden door de asjes 
waar de satteliet-tandwielen omheen 
draaien. Deze zitten geperst in de 
behuizing. In mijn geval zag dit er alle-
maal nog zo goed uit dat ik het lekker in 
elkaar heb laten zitten.

Nu het pignonwiel nog verwijderen. De 
bus aan de ingaande as (linkse draad) 
losmaken en nu kun je het pignonwiel 
zo verwijderen, let op. Ook hier is een 
naaldlager gebruikt, kans is groot dat de 
naalden los liggen en in het huis vallen. Ook deze as heeft een dubbelrijig 
lager en twee keerringen in het huis. Bij mij was ook dit lager niet best meer.

Nu ligt alles uit elkaar. In mijn geval ging het eigenlijk alleen om het vervan-
gen van de twee kogellagers, de naalden en wat keerringen dus kon het ding 
weer gemakkelijk in elkaar. Ja, en dat is natuurlijk het omgekeerde verhaal. 
Voor het grootste deel gaat het vanzelf, enige punt van aandacht bij een 
MT-16 is de drie lagen met losse lagers. De 29 rollen plak je in de onder-
ste behuizing rondom in de lagerschaal. De 2 x 45 naalden plak je op het 
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kroonwiel. Met wat vet lukt dit 
redelijk gemakkelijk. Ik ben 
begonnen met het plaatsen 
van het pignonwiel met nieuwe 
lagers en keerringen.

Daarna de tonnetjes inplakken 
en het differentieel (kroon-
wiel) met naalden proberen 
om helemaal haaks over de 
tonnetjes te schuiven (en in de 
vertanding van het pignon). 

Behalve een vaste hand of veel geluk heb je hier nog wat vage zegeningen 
en rituelen bij nodig, soms helpt een goede Dram ook wel, en dan lukt het 
zomaar (na een keer of 5) om het geheel geplaatst te krijgen. Vooral de ton-
netjes nekken je enorm. Je ziet 
ze niet zitten maar ze moeten 
wel in het kroonwiel op de 
lagerpassing lopen. Fijn hoor 
zo'n MT-16. Waarom niet 
gewoon een tweetal stevige 
kogellagers aan weerszijden. 
Blijven Landrovers ook heel 
mee (meestal dan toch).

Affijn, hierna wordt het 
gemakkelijk. Dekseltjes plaat-
sen, tandwieltje op de as, 
borgen met een seegerringetje en het geheel verder in elkaar kletteren. Als 
laatste de binnenzijde nog even opbouwen met flapje op de as monteren met 
gebruikmaking van een stukje plasticfolie om de keerring heel te houden als 
je hem over de splines schuift. Daarna de remmerij erop en het geheel kan 
weer in elkaar. 
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Denk eraan dat je, bij het monteren 
van de aandrijfassen, erop let dat 
de kruiskoppelingen goed in lijn 
staan zoals in eerdere Twins reeds 
beschreven is. 

Succes ermee,

Benno
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Afstellen spelingen Cardan

Controleer eerst de spelingen van kroonwiel en 
pignonwiel. Er zijn twee spelingen die je moet 
nakijken. Pignonwiel wordt op het kroonwiel 
gehouden door een lager op de ingaande as. 
Dit lager wordt op zijn plaats gehouden met 
een schroefbus. Tussen pignon en lager kunnen 
shims zitten om te bepalen waar het pignonwiel 
het kroonwiel raakt. Dit moet ongeveer in het 
midden van de tanden zijn.

Lipstick of Pruisisch Blauw op het kroonwiel 
smeren en in de vertanding laten draaien. Je 
ziet dan aan de afdruk waar het pignonwiel 
draagt. Goed is A en A1 van de afbeelding. 
Mooi in het midden dragend. 1 is teveel speling 
op het kroonwiel. 2 is te weinig speling op het 
kroonwiel, 3 is pignonwiel te ver naar buiten 
gesteld, meer shims ertussen, 4 is pignonwiel 
teveel naar binnen gesteld, minder shims op het 
pignonwiel.

Nadat je die speling hebt bepaald moet de 
speling van het kroonwiel bepaald worden. dit 
kun je doen door het cardan in elkaar te steken 
en aan de ingaande as te draaien. Er moet 
een klein beetje speling zitten tussen pignon en 
kroonwiel. als je draait moet je een paar graden lang speling voelen. Als 
dit teveel is of te weinig gaat het vanzelf stuk

De speling stel je met een shim tussen het kogellager en de behuizing. 
Vaak zit er al een ring tussen en dan kun je die gewoon terug monteren.
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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
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Sleuteldag in Vorchten
zaterdag 26 september

Hadden we vorig jaar een prachtige locatie 
gevonden met een perfecte catering bij een motor-
kleding outlet, blijken ze een jaar later failliet te 
zijn. 

Omdat we toch wel weer in het Oosten wilden 
sleutelen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie.
Dankzij Michel en Bertus was deze snel gevonden 
en geregeld. Zij hadden een aannemer met een 
grote schuur ontdekt die een niet (meer) lopende Rus had. In ruil voor het 
weer gangbaar maken van zijn motor konden wij zijn schuur gebruiken.

Jan Wassenaar was ook bereid om met onderdelen die kant op te komen dus 
de pret kon beginnen. Toen ik (Roel) om negen uur aankwam waren er al de 
nodige mensen. Koffie en koek stonden klaar. Ruud maakte een rondje om te 
inventariseren wat er aan problemen was binnen gekomen.

Daarna konden we meteen aan 
de slag. Michel en Bertus stortten 
zich op het aannemersblok, hier 
bleek best wel wat mis mee te 
zijn, o.a. een gescheurd distribu-
tietandwiel leek roet in het eten 
te gaan gooien. Ik (Roel) mocht 
nog even op pad langs Gene-
muiden om wat broodnodige Ural 
onderdelen te scoren en meteen 
boodschappen voor de lunch te 
doen. Vandaar dat ik (Benno) het 
stukje maar afmaak.
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Ik was met Robke afgereisd om mentale steun te geven maar vooral niet te 
sleutelen, nou dat lukt dus gewoon niet in dit clubje.

In totaal waren er toch wel wat motoren die wat specialistischer aandacht 
konden gebruiken. Zo hadden we Bertus zijn zijklepper die de spanning er 
niet in wilde houden of krijgen, Bennie’s Dnepr waar niets op paste, een Ural 
die geen zin had om te lopen, een andere die wat fijnafstelling nodig had en 
noem maar op.

Een heel aardig partijtje probleempjes zo bij elkaar om de aanwezige tech-
neuten het moeilijk te maken.

In de loop van de ochtend druppelden er nog meer Oostelijke leden binnen 
die gezellig kwamen kijken en kletsen of sleutelen, sommigen met een klein 
mankementje waar tussendoor aandacht aan geschonken kon worden. Ande-
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ren moesten helaas met hun mankementen terug huiswaarts keren en het deze 
winter zelf op gaan lossen. Ik hoop dat jullie er allemaal uitkomen en dat we 
elkaar in 2016 weer rijdend aantreffen.

Ook kwamen nog een aantal leuke oldtimers het uitzicht verbeteren, of het nu 
om een oldtimer brommertje, een Nekaf, een tractor of Amerikaan ging, het 
maakte niet uit. Allemaal leuke oude meuk en mensen die ervan genieten om 
ermee aan het werk te zijn.

De lunch konden we bereiden in de buitenkeuken van de aannemer en om 
een uur of één zat iedereen aan de soep en de broodjes. In de  middag 
werd lekker doorgesleuteld bij prima weer. Rond een uur of vijf ging ieder-
een weer zijns weegs. Het blok van de eigenaar van de loods was nog niet 
helemaal klaar volgens mij trouwens ! Krijgen we misschien nog wel een ver-
volgsessie mee van de grond. Het was weer een geslaagde dag.
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Motocrypto Twin nr. 102

Oplossing crypto Twin nr. 101
De inzendingen waren deze keer boven ver-
wachting, behalve Dolf Kok, heeft ook Arjan 
Bosch gereageerd.

Echter, beide oplossingen waren niet geheel 
juist. Deze hadden moeten luiden:

1.wegpiraten,2.duopassagier,3.plaatwerker,4.kettingreactie.5.wieldop,6.
windscherm,7.wegenbelasting,8.klonen,9.trekkers,10.bermtoeristen.

Ergo, de antwoorden: treffens = trekkers, draaipennen = plaatwerker, 8 
niet ingevuld, waren dus fout.

Maar niet getreurd, hier een nieuwe uitdaging:

1.Bijeenkomst om ingelegd te worden   .a..e…e..e.
2.Tevreden met zoveel grip    .o..e.
3.UDCN en MAG     .o.o..a..e.
4.Eén van de week in Leiden    ..eu.e..a.
5.Geloof in goed motoronderhoud   .e.
6.Te voet, als hij het doet    .o.e.
7.Doodop van ijzer     .e.aa..oe.ei.
8.Staakt als het werkt     o..e…e.e.
9.Wil meer voor minder vermogen   .i..e.e.
10.Houdt de boel op een rijtje    .o..o.u..y..ee.

Veel succes!

Stuur je antwoord op naar:
Luijt.postma@gmail.com
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Oud voorzitter?
door: Jan Wassenaar

Hoe je daar toe komt, tja eigenlijk overkomt het je.
En zoals zo vaak begint het met een Russische zijspan combinatie. Ik had 
een mooie zijspan in een motorblad zien staan en erover gelezen.  Dit met 
de gedachte van dat lijkt mij nog wel eens leuk. Maar het kwam er niet van, 
steeds werd een aankoop weer uitgesteld. Toen in 1989 viel de muur in Ber-
lijn. Voor mij erg indrukwekkend, daar wilde ik ook bij zijn!

Maar niemand wilde met me mee, iedereen zei; wat moet je daar nou doen.
Ja, tot vandaag de dag heb ik spijt dat ik niet eigenhandig een stuk van die 
muur geslagen heb. Er zou nu wel snel veel veranderen in Oost-Europa en mijn 
idee was dat ik nu niet te lang meer moest wachten. Dus een nieuwe MT16 
besteld.
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Toen ik een paar weken later in Utrecht over de Vehikelbeurs struinde zag 
ik tot mijn verbazing dat er een club bestond voor Russische motoren. Mijn 
eerste vraag was dan ook of ik lid kon worden. Dat kon, maar hier waren de 
aanwezige bestuurders nog niet geheel op voorbereid.

Er werd naar elkaar gewezen en naarstig naar een inschrijf formulier 
gezocht. Op het formulier werden diverse vragen gesteld over het voertuig 
wat ik bezat. Maar ik had helemaal nog geen Russische motor.

Ik vertelde dat ik een nieuwe had besteld en dat die in het voorjaar zou wor-
den geleverd. Men keek mij enigszins verbaasd aan. Een nieuwe? Dit vonden 
de heren maar idioot, dat deed je toch niet.  Nu ik dus wel.

En inderdaad, in het voorjaar, iets later dan gepland stond hij klaar bij de 
dealer in Friesland. Na een spannende eerste rit zonder zijspan ervaring toch 
heelhuids thuis gekomen. Er moest voordat ik passagiers meenam nog even 
geoefend worden en dat ging steeds beter. Daarna moest het er toch maar 
eens van komen, het eerste treffen bezoek in Lage Vuursche. Dat beviel en er 
volgden meer treffens, ook de onderdelen-beurs in Doorn viel in de smaak.

Op een dag kreeg ik een telefoontje, er werd een bestuurslid gezocht en ik 
werd uitgenodigd om een keer bij een vergadering aan te schuiven. Tja en 
dan ben je plots gebombardeerd tot bestuurslid.

Verschillende taken met plezier doorlopen zoals het organiseren van tref-
fens tot redactiewerk  voor het clubblad. Tot er een nieuwe voorzitter moest 
komen en de overige bestuurders mij in gedachten hadden. En dan ben je dus 
ineens voorzitter.

Wat dat inhoud?

Ten eerste moet je zien dat je de medebestuurders op één lijn houdt en dat is 
soms best lastig.
Dan moet je nog al die mensen te woord staan die de meest vreemde 
gedachten over de club hebben. Maar buiten dat, natuurlijk heel veel leden 
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die op hun eigen manier met hun Russische motor bezig zijn. De één omdat 
hij er plezier aan beleeft om er lekker aan te sleutelen, om hem heel mooi te 
maken, helemaal origineel of heel goed zoals een BMW of heel snel  om een 
ander te verbazen.

Of simpelweg om er mooie ritjes mee te maken met mooi zonnig weer en de 
familie in de zijspan. Of juist bij de meest erbarmelijke  weersomstandighe-
den door de blubber te rossen tot de oren vol modder zitten. Maakt allemaal 
niet uit als je er maar plezier in hebt. Ik heb mijn voorzitters stokje een tijd 
geleden alweer door gegeven en daarna is het stokje alweer van voorzitter 
gewisseld. Ik hoop dat het stokje nog heel lang zal worden door gegeven.

Jan
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UDCN Agenda 2015

12-13-14 februari WATJESTREFFEN

Een goede start van het nieuwe seizoen op 
onze vaste locatie in Blaricum met het Wat-
jestreffen. Een bewezen succes moet je niet 
veranderen dus komen we weer bij elkaar 
volgens het vaste recept van vuurtje stoken, 
toertocht en eten klaarmaken onder de bezielende leiding van een top-
kok.. Je bent welkom vanaf vrijdagmiddag 13:00 uur.

19 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 
beginnen met koffie en een worstenbroodje. In de middag stof/modder 
wegspoelen op een terras en eind van de middag weer naar huis.

16 april SLEUTELDAG

Onze eerste sleuteldag van het seizoen is weer in 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? Onze vaste onderdelen leverancier uit het hoge noor-
den is aanwezig, voor kleding en gadgets is de clubwinkel weer aanwezig.

29-30 april en 1 mei VOORJAARSTREFFEN

Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks in het midden van het land tussen 
de grote rivieren volgens ons vaste stramien van rijden, kletsen en stoken.
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17-18-19 juni ZOMERTREFFEN

Het Zomertreffen is dit jaar op de Veluwe. Wat ons betreft zijn alle ingre-
diënten voor een geslaagd weekend weer aanwezig.

3 september VLIETLANDERIT

Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een onverge-
telijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek. www.vlietlande-
rit.nl/Inschrijven.htm

9-10-11 september NAJAARSTREFFEN

Het laatste kampeertreffen van dit jaar zal het uiterste vergen van mens 
en machine. Onze locatie is de omgeving van Vlissingen.

26 september Sleuteldag

Onze laatste activiteit van het jaar is in de buurt van Langeweg (Brabant)
Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op 
de tijd te hoeven letten. 
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Eend met Whisky
(6 Personen)

Koop een eend van circa 3 kg.,  3 flessen whisky, 1 pond spekreepjes en 1 
grote fles olijfolie. De eend larderen met het spek en de binnenkant inwrijven 
met peper en zout.

De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden.
Een longdrinkglas voor driekwart vullen met whisky.
De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven.
De eend op de muur….vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky 
inschenken. Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven plaat-
sen.

Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en twee blazen bullen met 
blisky. Deze twee klazen opdlinken en de scherven van het eerste glas opra-
pen. Nog een alf klas insjenke en opdlinke.

Na un alff uur den oven opedoen om deent te sjekke.
Blaantwondezalluf in de padkamer ganaale en op de povenkaant van de 
linkse aant doen. Denove ne schup geve.

Twi gloase insjenke en ut resje wlhisky uit de twidde fles so opsuipe. Vaan ut 
twidde glas, ut middelste glas oepsuipe.

Denove opedoen en ondertusse ut aander glas opdlinke en dun sjotel vast-
pakke. De blaantwondezalluf op de binnekaant van de lechtelaand doen en 
deent oprape. De rest van de wiisky vanuit dun fles opdlinke en ut kapot glas 
opveege en deent trug in denove zette.

Leste fles wisky opemaeke en deent uit denove hoale om meej nun haandoek 
blaantwondezalluf vaan deent te vege. Oew haande ontvette meej wisky en 
uitglije over de spekreepe, tuup blaantwondezalluf tweej kere oeprape van 
de keukevloer en speklepe onder de kas vege.
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Deent oproape en denove opedoen, de fles op de grond zette. Nog is 
oepstoan van de keukebloer en dan toch mor blijve zitte. Oepstoan van de 
bloer, leste slokske wisky opdlinke en ut vettig spek buitegooie.

In de padkamer pleisters goan hale en oew hoofd stote tegen de deurstijl.
Dun trap afrolle, dun ove afzette, doge sluite en eel den naacht slaope.

De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbe-
stek en degusteren met citroen en mayonaise.

De ganse namiddag en vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen, 
muren opnieuw witten en het plafond afwassen.

Scherven en lege flessen naar de glasbak brengen, kleding laten stomen en 
op de terugweg bij de apotheek hoofdpijn pillen kopen.

Eet smakelijk
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De Transfagarasan II
Door Rolf van Heemst

Roemenië   

Na ongeveer anderhalve week stonden we aan de Roemeense grens . Toch 
wel spannend want hier heb je nog de grens posten en als “rijke westerling” 
schijn je geld te hebben en kunnen ze moeilijk gaan doen. Maar het viel 
reuze mee, ik gaf de paspoorten en deed mijn zonnebril af om mijn helm af 
te zetten. Maar ik kreeg de paspoorten weer terug en helmen afzetten was 
niet nodig. ‘Goeie reis’ zei die man.. of zoiets.

Die grensplaats Oradea was nogal rommelig, lelijk en druk. Zo snel mogelijk 
zien weg te komen en richting Cluj-Napoca. De Garmin stuurde ons feilloos 
de stad uit en bracht ons op de goede weg. Daar was ik al gelijk verliefd op 
Roemenië! En op een vrachtwagen vol met splinter nieuwe Lada Niva’s! Wat 
is dat een mooi land zeg, en met verbazend goede en mooie wegen (niet 
overal trouwens). Die nacht sliepen we in Ludus om vervolgens de volgende 
dag naar Sibiu te rijden. Sibiu is ook een mooie en gezellige stad waar je 
heerlijk uit eten kunt. Vlak buiten het centrum was een camping, de eigenaar 
was een Duitser en reed ook motor, hij vertelde dat daar  veel groepen heen 
kwamen met hun cross motoren om daar in de bossen mooie offroad routes te 
rijden.

Eén nachtje was wel een beetje kort, maar we moesten verder. Want van-
daag gingen we de TRANSFAGARASAN rijden!! Sibiu ligt ongeveer 30 
klilometer vanaf het begin van de route. Aan het begin van de route is een 
tankstation, effe vlug naar de wc en tanken en daar gingen we dan. Bepakt 
en bezakt de mooiste route van de wereld berijden. Jahoe!

Die mannen van Top Gear hadden gelijk, wat is dat gaaaf zeg. Prachtige 
flauwe en scherpe bochten, met her en der ezels, schapen of paarden los 
langs de weg. Best spannend zo nu en dan. Na honderd meter rijden dacht je 
weer: o, even stoppen om een foto te maken. Op het laatst wil je geen foto’s 
meer maken... alleen nog maar scheuren. Geweeeeldig!
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Als je dan een stuk gereden had, en je nog even achterom het dal in keek om 
te zien waar je gereden had, kreeg je al heimwee naar de bochten die je 
zojuist te pakken had. Volgende keer weer.

We hebben over die 150 kilometer zo een beetje de hele dag gedaan, 
maar we moesten vooruit denken. Het plan was om via Belgrado naar de 
Kroatische kust te rijden, en konden we beter maar alvast in de goede rich-
ting gaan. Het was inmiddels al 5 uur dat we aan het eind van de route ston-
den, we besloten om naar Craiova te rijden, dat was nog zo’n 200 kilometer. 
Best pittig als je al de hele dag hebt gereden

Uiteindelijk was het donker dat we daar bij een hotelletje aan kwamen.
Best grappig trouwens dat er in Roemenië al een uur tijdsverschil is met 
Nederland. We hadden wel weer even een rustdag ingelast, maar een 
beetje de verkeerde stad uitgezocht. 
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Het was donker 
dat we aankwa-
men en het hotel 
beviel ons dus 
hadden we 2 
nachten geboekt. 
Maar de vol-
gende dag bleek 
dat Craiova echt 
een spuug lelijke, 
weinig te beleven 
stad was. 

Maar het was mooi weer en er was op loopafstand een dorpszwembad. Even 
een daggie relaxen.

Vanuit Craiova zijn we door Bulgarije naar Servië gereden, het waren toch 
wel de arme delen waar we doorheen reden toen hoor.  Huizen waarvan 
brokken muur miste en dicht waren gemaakt met oranje zeil. Maar ook wel 
weer een prachtige omgeving en mooie wegen. De laatste paar honderd 
kilometer naar Belgrado zijn we de snelweg opgedoken en hadden we een 
super-de-luxe hotel te pakken 60 kilometer voorbij de hoofdstad.
S ’avonds hebben we heerlijk gegeten en zijn lekker gaan zwemmen en in de 
sauna gaan zitten.

De volgende dag zijn we Belgrado gaan bekijken, normaal is die stad in het 
nieuws als er stront aan de knikker is.. Maar het is echt een geweldige stad 
om te zijn. Heel mooi en niks te zien van alle rottigheid die daar geweest is.
Je kan in Roemenië, Servië en Kroatië perfect met de Engelse taal uit de voe-
ten. In tegenstelling tot Hongarije, waar je alleen met Hongaars terecht kan.

Na Belgrado was Rovinj in Kroatië het volgende doel. Gewoon maar weer 
snelweg gepakt, want het was toch weer 700 kilometer. Die Kroaten zijn ken-
nelijk nogal lastig, want bij de grens was het vreselijk druk. Als je een beetje 
oplette begreep je het ook wel, het waren praktisch allemaal Turken die na 
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een familiebezoek terug gingen naar Duitsland of Nederland. 
Achteraf was het nog niet eens zo druk, want twee dagen later stond daar 
50 kilometer file. Wij mochten uiteraard weer zo door rijden.

We reden goed en wel in Kroatië en het begint toch te storten! Niet normaal.. 
Je zag geen hand voor ogen, maar het was wel de eerste regen die we had-
den. De bui duurde een minuut of 10 en we reden door naar de kust.
Dit was ook weer een prachtige route langs de blauwe Adriatische zee.

Alleen hier begon mijn t-bird een beetje te protesteren, beetje haperig en 
i.p.v. 200 kilometer op 1 tank nog maar 110. Dat gaat lekker en als ik zo 
naar huis zou moeten rijden, wordt het een dure grap. Eerst maar op de cam-
ping zien aan te komen.
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De pest van de 
Kroatische kust 
is dat de duinen 
daar gemaakt zijn 
van Rots.
We kwamen 
natuurlijk weer in 
het donker aan en 
gingen de tent op 
zetten tussen alle 
andere tenten. Van 
de buren konden 
we gelukkig een 
hamer lenen, die 
heb je ook wel 
nodig want je 
hengst je helemaal blind op die rot haringen. Tentje stond. Dus konden wij een 
biertje gaan happen. Na een uur op het terras begon het weer te druppen 
en zijn we gauw naar de tent gegaan.

Wederom storten met een gevaarlijke dichtbije onweersbui. Die nacht hebben 
we slecht geslapen en zo een beetje alles in voortent was nat geworden. De 
tent moest nog even finegetuned worden.

Bij het opstaan scheen de zon alweer en de wolken waren zo goed als weg. 
Das mooi want mijn motor liep niet goed.. slopen dan maar hé. Wencke zei al 
dat hij begon te roeten, dat betekent een verkeerd brandstof mengsel.
En dat bleek ook wel, want na een uur slopen bleek dat bij mijn middelste 
carburateur de sproeier helemaal verstopt zat. Even schoon maken, een uur 
weer alles in elkaar zetten en weer rijden als een speer. Al met al zijn we 
6 dagen in Kroatie geweest, beetje snorkelen, zwemmen, hangen, niksen en 
meer van dat. Heerlijk..  Onze 3 weken zaten er bijna op dus we moesten 
richting huis gaan. Via Slovenië zijn we naar Italië gereden om het win-
stersport gebied waar we ieder jaar komen te bekijken zonder sneeuw. Rare 
gewaarwording! Wel leuk.
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Een paar foto’s gemaakt en gauw door gereden om via Oostenrijk in Duits-
land te gaan overnachten. Natuurlijk kwamen we weer in het donker aan.. 
Het was 12 graden op de Brenner pas en daar is ook geen straat verlich-
ting… weinig lol aan dus. Om 11 uur waren we in het hotel in Augsburg. 
Helemaal gesloopt. De laatste dag was weer alleen maar autobahn maar 
wel goed weer, tot aan Nederland natuurlijk.. want daar regende het weer. 
In de 3 weken hebben we tijdens het rijden twee keer regen gehad . Niet gek 
dacht ik.

Wencke en ik hebben een fantastische reis gemaakt, en eventuele angsten 
voor landen als Roemenië en Servië zijn helemaal weg! Het zijn daar hele 
aardige mensen die altijd bereid zijn om te helpen. We hebben ons nooit 
onveilig gevoeld, behalve bij een stel zwerfhonden in Craiova die zowat in je 
been hingen als je voorbij reed.

We kunnen het iedereen aanraden om daar te gaan toeren, en te overnach-
ten in Hongarije bij Leen’s Magyar route 66 in Szilvasvarad.

Groeten,

   Rolf van Heemst.
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Watjestreffen 2016 
12 – 13 en 14 februari 

Onze eerste activiteit van 2016 is natuurlijk ons jaarlijkse Watjestreffen. 
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 iedereen zich natuurlijk warmen bij een kampvuur. Helaas zijn 
de grote vreugdevuren van weleer verleden tijd.  Ook hier moeten we het 
doen met een vuurton. Gelukkig weet iedereen hoeveel 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 !!

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

Vrijdag  
Aankomst. Vanaf 13.00 uur zijn de eersten welkom. Boodschappen kun je 
in Huizen doen. Benno zorgt weer voor zijn onvolprezen soepen. ’s Avonds 
gezellig bijkletsen.

Zaterdag  
11:00 uur start de toertocht onder leiding van Cees Manten. Let op geen 
tankstop tijdens de route. Zorg voor een volle tank. ’s Avonds samen het warm 
eten verzorgen onder directie van onze topkoks Hans en Henk.

Zondag  
Na nog een nacht in een echte blokhut en een ontbijt kan iedereen naar huis.

Adres:  
Camping “de Woensberg”
Woensbergweg 5
1272 JP Huizen
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De Russische keuken
 
     
 
Boris richt zich al vast op het komende 
Watjestreffen. In zijn eigen keuken 
heeft hij al “proef” gedraaid ter (voor) 
“bereiding”, op wat daar in het week-
end zal worden gekookt.

Boris heeft kennisgenomen van de reac-
ties op zijn mosselenrecept en met de 
medewerking van de deelnemers aan 
dit jaarlijkse festijn zal het vast en zeker een succes worden.

Koksmaatjes in spé kunnen zich melden bij Boris. Mijn familie komt ook en 
heeft er zin in !! Ze zijn vorige week vertrokken en hopen op tijd te zijn.

Nasi Belanda Zeelandia
(Райс Нидерланды Зеландия)

Benodigdheden: 
Mosselen, boemboe, uien, knoflook, Nasigroenten, boter, rijst, eieren en 
gemengde salade.

Bereiding: 
• Bak de gekookte mosselen onder toevoeging van gesneden uien en knof-

look in roomboter goudbruin. 
• Doe er de boemboe bij en roer die erdoor. Voeg de nasigroenten erbij 

en roer dat door. 
• Kook de rijst bijtgaar en giet deze af en uit laat ze laat ze uitstomen tot 

ze droog aanvoelt.
• Voeg de rijst bij de mosselmassa en roer deze onder matig vuur goed 

door en zet deze warm.
• Bak de eieren en bewaar deze in een pan met heet water ????
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Serveren: Schep de Nasi Belanda Zeelandia op een bord, met daarop een 
gebakken ei en serveer er de gemengde salade bij.

Drank advies: Bier, rosé of witte wijn. 

приятного аппетита!
(eet smakelijk)
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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






