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Van de voorzitter.

Omdat ik sinds ruim een jaar een baantje 
heb in Utrecht, rijd ik elke week één tot soms 
vier keer heen en weer over de A2. Behalve 
als het heel erg waait, dan geef ik er de 
voorkeur aan om binnendoor te rijden, langs 
de Vecht. Voor mij bekend terrein, ook al is er 
de afgelopen jaren veel veranderd, omdat ik 
in Loenen aan de Vecht ben opgegroeid en 
altijd in Breukelen op school gegaan ben. Later, toen ik de brommergerechtigde leeftijd 
had bereikt, lagen ook Abcoude, Maarssen, Amsterdam en Utrecht binnen het bereik.

Naar de disco in Maarssen, de roemruchte ‘Ome Harry’, buiten het dorp, een schuur waar 
een blind paard geen schade kon aanrichten, maar met een eigen snackbar inpandig, 
waar je tot één uur ’s nachts patat met een karbonade kon eten, het jongerencentrum 
Mahadma in Abcoude, waar ik begin jaren ’70 Armand zag optreden, naar de film in 
Utrecht of Amsterdam of, dat deed ik toen nog, hasj kopen in Hilversum.

Dat kon allemaal makkelijk op de brommer en later op de motor, mijn eerste zijspan: een 
BMW R26 met Steib-bak, waar ik nog steeds spijt van heb dat ik die ooit heb wegge-
daan... Die reed ook niet veel harder dan 80, maar dat kon ook makkelijk, binnendoor. Er 
was ook minder verkeer en veel harder mocht je toch niet. Bovendien was de A2 nog niet 
de A2 van nu. Op de solo tijdens een storm is soms iets teveel van het goede. Zo heb ik 
eens, bij een stormwind uit het oosten, de hele weg naast een vrachtwagen gereden die de 
wind van mij afving. Weliswaar zeer tot ongenoegen van de vrachtwagenchauffeurs die 
‘mijn’ vrachtwagen wilden inhalen, want die moesten nu ook nog om mij heen, maar daar 
had ik even geen bips mee te maken. Het liep goed af, maar achteraf was het een onge-
looflijk risico dat ik had gelopen.

Daarom ben ik een paar keer, wanneer de wind mij te sterk was, bij Abcoude er weer af 
gegaan en de oude weg gevolgd, dan maar 10 minuten later aankomen. Gelukkig is dat 
in een jaar maar een keer of drie voorgekomen. De rest van de tijd rij ik gewoon heen en 
weer over de meest bijzondere snelweg van ons land.
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Die is namelijk 5 banen breed, maar heeft overdag een snelheidsbeperking van 100 km 
per uur. Dat heeft het vreemde effect dat de meerderheid van het verkeer ongeveer even 
hard naast elkaar gaat rijden. Chauffeurs hebben het idee dat ze harder gaan als ze 
meer links rijden. Wat niet zo is. En tot gevolg heeft dat op de rechterbaan grote gaten 
vallen, omdat de heren en dames ijzerenheinig in hun eigen baan blijven rijden.

Ik heb ooit mijn snelheidsmeter vergeleken met wat mijn gps aangaf en weet nu dat wan-
neer er 120 km op mijn teller staat, ik in werkelijkheid 102 per uur rijd. En dat blijkt net 
iets sneller dan de auto’s om mij heen. Ik haal bijna iedereen in. En omdat ik wel zoveel 
mogelijk rechts rijd, haal ik ze soms met een, twee of zelfs drie lege banen tussen ons, op 
rechts in. Het mag officieel niet, maar ja, moet ik dan al die banen naar links zeilen en 
weer terug? Dat lijkt mij een nogal onrustig verkeersbeeld geven. En dat is ook niet de 
bedoeling. Tot nog toe heb ik noch een bekeuring voor rechts inhalen, noch voor te snel 
rijden gekregen. Gelukkig, want wie zit daar op te wachten, maar het sterkt mij in het 
idee dat de meeste automobilisten te langzaam rijden. En veel in de verkeerde baan. Op 
de snelweg dan. Geen idee of ze een goede baan hebben of niet. Dat interesseert me 
ook niet.

Tot zover mijn A2-avonturen. Misschien de volgende keer over de door mij meest gehate 
automobilisten. Voor motorrijders zijn er daar een hoop van: de drukkers, die op je num-
merplaat komen hangen omdat je niet snel genoeg rijdt naar hun wens, of jij ergens heen 
kunt of niet; de notoire geen-richting-aangevers, waarbij de richtingaanwijzers blijkbaar 
nog op stoom gaan, zo moeilijk zijn zij te bedienen en vlak voor je opeens in- of uitvoegen 
of afslaan, en nog zo wat verkeershufters.

Maar ik heb de meeste hekel aan twee specifieke bestuurders: Zlatan Afman, de bestuur-
der die eerst stopt, dan kijkt of er ruimte is en dan pas afslaat, in plaats van dat soepel 
bij het aanrijden van de kruising of rotonde te doen en Rijtan Doorman, de bestuurder die 
30 rijdt waar  men 50 mag of niet doorrijdt bij een groen stoplicht, zodat hij er nog net 
bij oranje doorheen kan, maar jij alweer voor rood moet stoppen. Typische stadsrijders.

En misschien word ik gewoon een zure ouwe man en ben ik te ongeduldig. Maar met het 
besef ouder te worden komt ook het inzicht de tijd die je nog rest goed te willen gebrui-
ken.

   Frans de Wit.
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Van de redactie

Nummer 112 alweer, inmiddels zijn er al een heleboel zomerse dagen de 
revue gepasseerd. Helaas niet zo prettig voor mij want als ik met dit weer in 
mijn stalen garage aan de gang ga voel ik me binnen 10 minuten al aardig 
bacon worden. Ach, langzaamaan vlotten de klusjes wel en er komt ook best 
wel wat uit handen maar ik verlang stiekem al weer naar de mindere tempe-
raturen. 20 graden is meer dan genoeg voor een Benno zomer. Ik ben in de 
schuur bezig om een Dnepr blok op te knappen, gekocht als opknappertje 
met een kapotte krukas en uiteindelijk is het hele ding uit elkaar geweest en 
weer in elkaar gezet met allerlei verse onderdelen. Hopelijk loopt het straks 
weer helemaal lekker en goed en kan het het blok in mijn MT16 vervangen, 
die begint toch wel een beetje vermoeidheidsverschijnselen te vertonen de 
laatste tijd. Zit niet veel fut meer in en begint ook wat te lekken, zal wel wat 
liefde en aandacht nodig hebben denk ik.

In de tussentijd heb ik vooral aan de BMW’s gesleuteld en verbeterd. Zadel 
verhoogd op de GS, chipje geupgrade en een beurtje. Het S-je heeft ver-
laagde voetsteunen, een andere kuipruit, verse remblokjes en ververste 
vloeistoffen en Helga, het trouwe BMW span heeft eindelijk ook een trekhaak 
gekregen. Zat er al langer mee in mijn hoofd, deel van een groter plan, maar 
het moest er nu maar eens van komen. Spul ligt nu bij de poedercoater en 
kan er straks zo onder gebout worden.

Als jullie deze Twin krijgen is het zomertreffen bijna aan bod of net geweest, 
we zullen het zien. De eerste activiteiten van de UDCN dit jaar zijn eigenlijk 
allemaal onder stralende weersomstandigheden verlopen daar mankeert het 
niet aan, de opkomst was redelijk tot goed en de stemming zit er volgens mij 
goed in. Laten we dit volhouden en, ook al is het al vaker gezegd, hopelijk 
komen er ook weer eens wat nieuwe gezichten opdraven op een weekeinde.

Iets waar we als UDCN ook mee te maken hebben gekregen, zeker sinds de 
uitvoeringsdatum van 25 mei is de veranderde wetgeving inzake de privacy 
van gegevens. Sinds die datum is n.l. de AVG (Algemene Verordening Gege-
vensbescherming) van kracht. Die verplicht ons als UDCN ook om een duide-
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lijk verhaal te hebben hoe wij, als vereniging, omgaan met jullie gegevens. 
We hebben hier in de ALV over gesproken met elkaar en op onze website is 
een stukje erover opgenomen. Kijk er eens op je gemak naar zodat je weet 
wat we hierin doen en waar je recht op hebt als lid.

Deze Twin is volgens ons redelijk gevuld met weer een gevarieerd mengsel 
van artikelen. Technische stukjes, geschiedenis, verslagen van weekeinden, 
vakanties en nieuwe leden die zich voorstellen, het zit er allemaal in. 

Veel leesplezier alvast en tot een volgende keer,
Benno

Een mens is nooit te oud om te leren en dat gaat ook voor mij op. Op werk-
bezoek bij Benno, voor de Twin, One-drive geïnstalleerd zodat we in het 
vervolg, ieder voor zich, samen aan het boekje kunnen werken en via inter-
net tekst, plaatjes en opmaak synchroniseren. Adobe InDesign waarmee de 
opmaak wordt gedaan begin ik een beetje te begrijpen, maar vóór ik zover 
ben dat ik zelfstandig een boekje in elkaar draai, gaat er nog wel wat water 
naar de zee :-) Dit hele gebeuren is beslist geen “piece of cake” en valt en 
staat ook met jullie inbreng ! Een hele berg kopij maakt het makkelijker om 
een boekje te vullen en aantrekkelijk te laten zijn ! Ik durf te beweren dat 
dit één van de mooiste (motor)clubblaadjes is die er gefabriceerd word ! En 
dit zeg ik niet om mezelf te prijzen. Meer om duidelijk te maken dat het best 
wel bijzonder is dat er een boekje van deze kwaliteit door Benno, en vorige 
hulpjes, tot stand is gekomen. De lat ligt hoog en ik zal mijn best moeten doen 
om deze kwaliteit te behouden en het hele proces onder de knie te krijgen !
Zover is het nog niet maar elke keer leer ik weer wat bij. 

Op het motorfront is er weinig nieuws te vermelden, hoofdreden, te veel tijd 
moet er aan werken worden besteed! Ik hoop dat, in niet al te lange tijd te 
veranderen, zodat ik wat meer tijd voor mezelf, de motoren en de club heb. 
John

   Benno en John
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Greppel  
door: Johan Remmers

Ik zat van de week in m'n schuurtje, waar anders, in m'n tuinstoel op een extra 
laag 'nieuwe' vloerbedekking ('gratis mee te nemen' en gelijk uit het gang-
pad getrokken om het olietapijt van een nieuwe jaarring te voorzien; (“We 
hebben na grondig archeologisch onderzoek kunnen achterhalen dat deze 
mensch in het jaar 2039 samen met zijn toen al gefossiliseerde Chang Jiang 
incontinent is geraakt, twee jaren later gepoogd heeft het brandende pand 
te verlaten en daarbij onder andere zijn versteende motorschoeisel  met vol-
ledig mee vergroeide  inhoud heeft achtergelaten”) een test te lezen in het 
ouwelullenblad Het Motorrijwiel en daar kwam toevallig ook mijn testtraject 
tussen Oirschot en Moergestel ter sprake. 

De Laverda-importeur zat destijds nog in het Brabantse Oirschot en de testrij-
ders op nieuwe Laverda's waren niet alleen te spreken over de Italianen 
waarop ze zich mochten verplaatsen maar ook over de route. Als je de weg 
goed kent, inmiddels ben ik de 1000 keer flink gepasseerd, rijd je er zelfs 
met een Jawa of solo-zijklepper alles uit. Mochten ze er op het rechte stuk 
voor de uit het lood liggende rotonde (foto) je voorbij komen vliegen, jij weet 
dat je met dik honderd die ronding kunt nemen en haalt al het te vroegtijdig 
remmende Japanse spul op je prehistorisch ijzer zonder vertraging weer in 
om verder richting Spoordonk te knallen. Zo, die heb ik tuk. Ja, ook bij mij 
komt het beest soms boven, vooral bij primitieve bezigheden die we in dit 
beschaafde leventje zo missen. Ik laat het gebeuren.

Het enige klotige is dat een strook gemodificeerde plofmais je gedurende 
het jaar steeds verder het zicht naar links richting Oisterwijk gaat ontnemen 
(om je ervan te verzekeren dat de rotonde gedurende 1,25 seconde vrij is) 
totdat staan op de voetsteunen ook geen soelaas meer biedt. Ja, dan wordt 
het een voor ons ieder bekend spel van razendsnelle interne berekeningen 
tussen aanvliegsnelheid, afstanden, reactievermogen en remvermogen. Dat 
gaat steeds goed hoewel ik het orgaantransplanterend remvermogen uit de 
F1 wel eens mis. Zelfs als die jongens vanuit hun cockpit  “No brakes, I have 
no brakes !!” roepen zou ik hun vertraging graag inwisselen voor die uit mijn 
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versteende trommels. Maar wat ik al zei, de boel wordt steeds netjes gerond, 
of dat nou op een gekietelde bejaarde Le Mans 1000 met 220.000 op de 
teller, een Poolse Junak met 455cc VW-cilinder, een Paso 750 met idiote 16 
inch wieltjes of een Dnepr kopklepper zonder achterrem en 19 inch vliegwie-
len is of was. Kwestie van je snel aanpassen en dus veel rijden. Als je dan ooit 
vijf verschillende motoren tegelijk tot je beschikking hebt (Honda NTV, Ural 
650, XS1100 met zijspan, Jawa 638 en een BSA A65), ja, dan maakt het 
computercentrum overuren maar hoef jij enkel op jezelf te vertrouwen. 

Zodoende had ik dit jaar op een winterse dag in de schemer mijn vaste uit-
kijkplaats over nieuwe 'natuur' weer bereikt met in mijn rug oud natuurschoon 
van De Kampina. Tot zover niks bijzonders. Eenmaal aangekomen bij mijn 
uitkijkbankje de Chinees nog even achteruitsteken om straks weer vlot weg te 
kunnen peren en ineens staat de koplamp met de maan te communiceren. 

Blijkbaar al dat nieuwe donkere asfalt zat, dat vooral als het nat is, zijn 
fraaie gele licht wel op lijkt te zuigen. Achter zakt de boel steeds verder 
weg, remmen is zinloos in de blubber en daar staat ineens een zijklepper 
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netjes stationair lopend stabiel in de greppel te staan. Het is een prachtig 
surrealistisch plaatje zo in de schemer maar alleen in dromen kom je op 
plaatjes weer thuis. Ik doe tegen beter weten in nog een paar pogingen om 
het geheel weer horizontaal te krijgen, zet de boel uit en sta plots in een oor-
verdovende stilte in een steeds donker wordende leegte te staren. Jemig, wat 
kun je je plots eenzaam en verlaten voelen. Zo heb je iets, zo ben je niets. 

Een toevallige auto staande houden met ik meen drie dames erin had ik 
beter uit het hoofd kunnen laten. Ja, wat zou jij doen als er een blubberig 
gedaante in het leer met een bezweette kop plots in je saaie blikveld ver-
schijnt?  En om nou op mijn uitgeharde, dubbeldoorlatende 'old scool' laarzen 
naar huis te plempen, veertien kilometers verderop? Ik plof op mijn bankje 
neer en wacht. 
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“Wees in het hier nu met al je aandacht” zou een Zenner me influisteren maar 
na 4 seconden begint het al weer in m'n kop te jeuken en moet en zal er een 
oplossing komen in deze huidige maakbare wereld. Toch? Wát me overgeven 
en alles openhouden, dóór moet ik. Deze stilte, enkel soms onderbroken door 
een overvliegend en een honderdtal meters verder in de Beerze neerstrijkend 
koppel ganzen, die stille maan die daar door bladerloze bomen me aan 
staat te staren. Het zou een geschenk moeten zijn. Het lange wachten duurt 
een kwartiertje en samen met een stevige vrachtwagenchauffeur van in de 
zestig met bijbehorende overall wordt het gevaarte uit de greppel getrok-
ken. Ik kan hem wel zoenen, wat klappen op de schouder en met de laatste 
krachten sta ik mijn machine blij als een kind weer aan te trappen. 

Vreemd toch, dat je in een zelfde situatie maar met een andere geschiede-
nis je zo totaal anders kan voelen. Daarom bedenk ik me wel eens als ik 
weer ergens over loop te somberen wat m'n kop niet uit wil: stel dat je hier nu 
staat, voor het eerst weer buiten na een jaar ziekenhuis en twee jaar revali-
datie? En vervolgens loop ik als een jonge hond met een lege kop de wereld 
in. Wat kan me nou gebeuren?

Johan
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Even voorstellen
door: Barrie Schilder

Beste mede clubleden van de UDCN,
Mijn naam ik Barrie Schilder, 43 jaar, getrouwd, vader van 3 kinderen en 
woonachtig in het pittoreske Noord-Scharwoude. Werkzaam in de weg- en 
waterbouw als projectleider en met een bescheiden kennis van motortechniek. 
Dat sleutelen wordt ‘learning on the job’. 

Recentelijk ben ik lid geworden van jullie club. Dit na enig wikken en wegen, 
want ik ben niet zo’n club- of verenigingstype. Toch maar lid geworden, want 
de website van de club staat vol met nuttige informatie en dat blijkt zo onge-
veer noodzakelijk te zijn om mijn motor aan de gang te houden. Daarnaast 
ook lid geworden in het kader van ‘gedeelde smart is halve smart’… Ik ben 
namelijk sinds eind 2016 de gelukkige eigenaar van een Ural met zijspan, 
bouwjaar ergens jaren ’90. 

Als motorrijdend jongeman ben ik ooit begonnen op een Honda GL500D. 
Fijne motor, veel op gereden zowel binnen- als buitenland. 
Daarna (GL500D bezwe-
ken) een BMW K100RT; een 
supermotor; onverslijtbaar, 
betrouwbaar en ligt als 
een tank op de weg. Nog 
steeds in mijn bezit, maar 
ik miste het echte ‘motorge-
voel’. Vooral bij het toeren 
in ons fraaie Noord-Hol-
land. Op gegeven moment 
toch maar de stap genomen 
en een Ural gekocht bij een 
bekende motorhandelaar in 
Genemuiden.
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Ik moet toegeven; als je de motorrijdende medemens verteld dat je een Ural 
rijdt, dan heb je een verhaal; er wordt koffie cq bier voor je gehaald en 
men gaat er eens goed voor zitten; dat wordt lachen… En wanneer je bij 
familie voor komt rijden met de Rus, dan positief verbaasde blikken; dus toch 
gehaald! Na wat opstartproblemen dit jaar; wel rijden, maar niet remmen, 
toen wel remmen maar niet willen starten, lekkende carburateurs (alleen 
rechts lekt nog), en wat overig brandstof- en carburatorproblematiek begint 
het voorzichtig op rijden te lijken. Nu al meerdere malen ritjes van 85-90 
km gemaakt zonder al te veel pijn in de buik of we de thuisbasis nog halen. 
Altijd je telefoon meenemen! Nu wel in de gaten dat een Rus een doorlopend 
project is; wel een begin, maar geen eind.

Ik kom jullie vast wel eens tegen op een van de treffens, toeren of sleutelda-
gen.

Groeten, 

   Barrie
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China: Zijspannend!
door: Frans de Wit

     
Wie de afgelopen maanden de nieuwe reisserie van Ruben Terlou, “Door het 
hart van China” heeft bekeken, heeft hem in één van de eerste afleveringen 
in een zijspan zien zitten. Voor de oppervlakkige kijker leek dat misschien 
de gemiddelde Chang Jiang, zoals er wel meer rondrijden in onze club. Een 
beetje zoals de gemiddelde Nederlander denkt dat alle Russische motoren 
Uraldnepr heten. Maar dit span was een beetje anders: dat spatbord, die 
zijspanbak... Hmm. En van achteren zag hij er ook heel anders uit; plat, zon-
der reservewiel.

Daarom mijn contacten in de Chinese 
motorwereld maar eens ingeschakeld. 
Leve het Interweb! Ik kreeg al snel ant-
woord van één van hen, die meende dat 
het een Chinese versie van een Yamaha 
250, een  经典雅马哈肥仔250, met het 
span van de 150cc 狒狒150三轮摩托
车 was. Mijn goede vriend Clay kwam 
daarna met het bevrijdende antwoord: 
het was een 艾凡赫250,  
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Ai Van He 250 Zongshen motor. En 
Ai Van He heet bij ons  ‘Ivanhoe’... 

Nu moet ik er niet aan denken met 
een 250cc motor met zijspan de 
snelweg op te gaan, maar in China 
heb ik er zelfs wel eens een paard 
en wagen zien rijden. Bovendien 
hebben de snelwegen er vaak 
parallelle wegen voor het langza-
mere verkeer. Raadsel opgelost! 
Maar daar eindigt het verhaal nog 
niet...

Er is meer!

Er gingen al enige tijd geruchten 
over een nieuwe Chang Jiang die 
er aan stond te komen. En die is nu 
op de markt! Al is het niet de Chang 
zoals wij die kennen. Er zijn een 
aantal veranderingen aan doorge-
voerd door de fabrikant, 长江商务
集团 (Changjiang Business Group), 
die het mogelijk maken om hem op 
de Amerikaanse markt te verkopen. 

Grootste verschil is de motor. In plaats van de 750cc luchtgekoelde zijklep-
per of kopklepper boxermotor is er gekozen voor een 650cc watergekoelde 
staande twin motorblok van Chung Feng. Het maximale vermogen van deze 
tweecilinder 650cc-motor is 52 kW (70,7 pph) / 8500 tpm en het maximale 
koppel haalt 62 Nm / 7000 tpm. Deze voldoet aan de Euro4 emissie-eisen, 
zodat hij in principe in Europa te koop zou kunnen zijn. De motor is al in Ame-
rika op de markt.
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Een aantal details zijn een 
duidelijke verbetering, 
zoals de snelheidsmeter met 
kilometertellers. Die ziet er 
grotendeels ouderwets uit, 
maar heeft toch een verlicht 
digitaal scherm. Een stan-
daard zoeklicht op de bak 
is ook een aardige aanvul-
ling, net als de ‘bullbar’ 
onder de zijspanbak. 

Een extra bumper is nooit weg. Zeker als het materiaal van de bak niet de 
kwaliteit heeft zoals wij van de originele Chang Jiang gewend zijn. Het is 
niet denkbeeldig dat die van wat dunner staal is gemaakt, zowel om gewicht 
te sparen, als de bak goedkoper te kunnen fabriceren. De lichten van de 
bak vind ik echter spuuglelijk; veel te groot en lijkend op de lichten van de 
modernere Urals, al zijn die vierkanter uitgevoerd. En eeuwig jammer van de 
ketting, in plaats van een cardan.
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En er is nog meer!

En daarvoor komen we weer terug bij Ivanhoe, die óók een Chang Jiang 
op de markt heeft gebracht, als de "艾凡赫750 (Ivanhoe 750)" van de 
Chongqing Hailing Company. Dat is een motorfiets zoals wij die al kennen, 
zijklepper en boxer, gemaakt met oorspronkelijke onderdelen van de CJ, die 
twaalf jaar opgeslagen hebben gelegen. Het motordeel schijnt een vernieu-
wing en verbetering te hebben ondergaan, maar heeft zijn klassieke uiterlijk 
behouden. 

Duidelijk voor de liefhebbers van de oude techniek en een naar uiterlijk klas-
sieke motorfiets. 

Frans de Wit.
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Zandpadenrit
door: Benno van Ham

Ook in 2018 hebben we hem weer verreden, de Zandpadentoertocht. Een 
maandje later dit keer vanwege omstandigheden maar op 21 april was het 
dan eindelijk zo ver. Voordeel van zo’n latere datum is, dat theoretisch, het 
weer natuurlijk een stukje beter zou kunnen zijn en dat de omgeving er al wat 
groener en gastvrijer uit zou kunnen zien. Ten nadele, het zou wat droger kun-
nen zijn en een echte zandhappersrit worden.  

Onder een zonnige Brabantse hemel was het dan zover. In de ochtend verza-
melden zich een 11-tal motorfietsen met hun berijders om te gaan kijken of 
de zandpaden nog steeds in berijdbare staat zijn. In ieder geval 1 minder 
dan verwacht omdat mijn eigen motor er geen zin in leek te hebben. Toen ik 
vroeg in de morgen vertrok naar Baarle besloot na een kilometer of vijftien 
mijn koppelingshefboom op de bak af te breken, Olga had duidelijk geen 
zin in modderhappen vandaag. 
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Nu kun je op een Dnepr vrij aardig met de halfautomaat verder rijden op 
zo’n moment, maar een hele dag in het zand klooien, daar had ik weinig zin 
in. Omgedraaid dus maar en een andere fiets ophalen in Langeweg.

Dit keer was er gewoon geen route voorbereid maar waar nodig wel de 
nodige landeigenaren ingeseind, we gingen het wel zien. Omdat er een aan-
tal ‘nieuwelingen’ bij waren voor de zandrit het kunstje van follow-up rijden 
nog maar eens uitgelegd en toen waren we er klaar voor. Omdat ik zonder 
span zat ben ik dit keer maar eens bij Mark in de BMW bak geklommen om 
de leiding te nemen van het zootje. 

Heel andere ervaring mag ik wel zeggen. Mark had altijd al eens mee willen 
rijden maar nu moest hij ongevraagd op kop. Na een kilometer of tien kwam 
een noodkreet uit het middenveld. Inge vond dat ze de groep teveel ophield 
met haar rijkunsten en vroeg me of ik een stukje wilde rijden op haar span. 
Prima, mag ik in ieder geval nog een motor vies maken zonder hem zelf te 
hoeven schoonmaken naderhand.
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Wel even wennen zo’n niet aangedreven span, mijn rijstijl is er niet voor 
gemaakt in ieder geval. Veel te langzaam de prut in steeds en na twee keer 
even vastgezeten te hebben kwam de rustpauze. Een van de andere Dneprs 
besloot er mee op te houden en moest vakkundig worden gerevalideerd.
Tussen de velden, in het zonnetje op een zandpadje mogen sleutelen aan een 
Rus. Bijna een natte droom voor de ware techneut. Ruud kwam dan ook al 
snel door het achterveld aangescheurd om hier maar niets van te missen. 

Met vereende krachten is het span toch ertoe bewogen om nog wat langer 
door te rijden. Dit oponthoud had echter wel een klein uurtje geduurd zodat 
we de weg naar de pauze-locatie in Alphen maar wat hebben ingekort. 
Daar aangekomen lekker gegeten en klaar voor de tweede etappe in de 
route. Inge nam hier afscheid zodat ik weer tot bakkenist gepromoveerd 
werd bij Mark, het ging hem prima af. Deze tweede etappe had wat langere 
zandpaden in zich waardoor de afstand toch nog goed kwam. 

Uitgehobbeld en stoffig kwamen we bij Robke thuis weer aan in de late mid-
dag. Na nog een drankje en wat kletsen weer naar huis gegaan met de solo. 
Stukje sneller dan normaal, zeker omdat er geen schoonmaakrondje extra 
nodig was dit keer. 

Heeft toch voordelen 
zo’n kapotte motor. 
Voor wie het smoesje 
niet geloofwaardig is, 
dit is mijn bewijststuk.

Volgende keer toch 
maar weer met de 
eigen motor.

Benno 
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Hallo beste Clubgenoten,
Door : Henri Meijer

Een leuke welkomstbrief ontvangen vanuit de Club waarin ik welkom geheten 
werd , en aan mij de vraag even wat te willen schrijven in de vorm van een 
korte introductie.

Dat doe ik graag en daarom wil ik me bij deze voorstellen.
Mijn naam is Henry Meijer sinds kort 49 jaar jong en getrouwd met Irene, en 
niet alleen in het bezit van een mooie motor maar ook twee mooie ventjes 
van 6 en 8 Tijs en Casper.

Samen met mijn vrouw draaien we een gezinshuis waar we langdurige nabije 
verzorging geven aan jongeren (8) van verschillende leeftijd met een vorm 
van beperking of gedrag problematiek . Dit doen we in het plaatsje Gendt 
bij Nijmegen in een oude pastorie waarin we werken en tevens wonen. 
Dit doen we met plezier en toewijding.  Zelf zien we dit als een manier van 
leven want indien het werk zou zijn ben je 24/7 aan het werk.  

Verder houd ik van oude spullen die rollen en waar brandstof in moet en 
waarvan ik er zelf een paar in de schuur heb staan., waaronder een aantal 
oude gereviseerde Volvo’s,  een oude Suzuki omgebouwd tot café racer en 
sinds kort toch maar toegegeven aan de romance van de Ural. Ik zag hem al 
een poosje staan bij Solo Motoren in Tiel en vond het hem al langer een leuke 
motor.

Ik heb al veel vaker naar een Ural gelonkt maar het kwam er telkens niet 
van. Totdat ik de huidige motor tegenkwam. Ik ben gaan kijken, rijden  en 
was verkocht. We waren er snel uit en ik was trotse eigenaar van de Ural. 
 
Op kenteken sinds 1990 : Ural IMZ-8 123
Ingevoerd in 1990  (ben heel benieuwd hoe oud de machine echt is..) 
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De vorige eigenaar was ook lid bij jullie want ik kwam hem in een aantal 
clubbladen tegen. Dus wellicht bij jullie een bekende motor. We gaan het 
zien. Zelf kan ik wel wat sleutelen maar het echte technische werk laat ik aan 
de geroutineerd doorgewinterde sleutelaars over. 

Hij loopt goed maar ik zou wel een aantal aanpassingen willen uitvoeren en 
heb inmiddels al iemand gesproken die mij wil ondersteunen en de wat 
(voor mij) moeilijkere dingen zou willen uitvoeren.  

Kortom , heel leuk en ik zal jullie wellicht gaan treffen  op een zeker moment.
Allemaal bedankt , veel veilige kilometers en een fijne zomer toegewenst 
vanuit Gendt.

   Henry Meijer
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Kleine impressie van de Sleuteldag
Door: Luijt Postma

De organisatie van de "Sleuteldag" had een mooie dag uitgekozen om dit 
evenement te vieren. Het was immers fantastisch weer en dat was te zien ook 
aan het aantal mensen dat met de motor op Hilversum was afgekomen.
Ik zelf was wat aan de late kant, omdat "we" die ochtend een wijk papier-
prikactie op de agenda hadden staan met ons "Cleanteam". 

Dus na de lunch de Ural aangetrapt en met een omweggetje naar de betref-
fende lokatie getuft. Wat loopt mijn motortje toch weer goed, na het vervan-
gen van de Russische bobine en kabels door een 2CV exemplaar, maar dat 
had ze tijdens het Watjestreffen al bewezen.

Ter plaatse aangekomen, was het een drukte van belang. Kennelijk had men 
een rijke lunch achter de kiezen, want er stond een grote partytent opge-
steld, die de geur van gebakken hamburgers nog uitademde. Een stevige 
maaltijd is immers van belang als er ernstig moet worden gesleuteld.
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Binnen was het één en al bedrijvigheid. Menige versnellingsbak was uit 
elkaar gehaald en frames van hun motorblok ontdaan. Met hulp van tech-
neuten en de onvermijdelijke adviezen van omstanders, zijn er weer heel wat 
fietsen aan de praat gekregen. Een mooi resultaat.

Natuurlijk was ook Jan Rolpa weer van de partij en kon men de nodige 
onderdeeltjes weer aanvullen. Ook was er een heer aanwezig die doping 
aanprijsde om van je Rus een onverslijtbare machine te maken. Maar ja, wat 
rijdt dat slijt, zoals een Russisch spreekwoord zegt.

Al met al denk ik dat zowel organisatie als de leden weer een nuttige en 
gezellige dagbesteding hebben gehad, waarbij veel tot stand is gebracht en 
een hoop op technisch gebied is bijgeleerd.

Luijt
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Een totale transformatie!
Door: Gerrit Busweiler

Iedereen weet intussen wel dat de stamvader van de Russische boxers, de 
R71 was. De Russen hebben deze in eerste instantie gekopieerd voor eigen 
gebruik.

 De R71 (foto hierboven) stamt uit 1938. Het model was een zijklep boxer 
met een vierkante boring en slag verhouding die 22 PK produceerde. De 
geperst stalen frames van de voorganger, de R12, werden bij dit model 
vervangen door een conische en ovale buisconstructie. Een belangrijke verbe-
tering was de voor- en achtervering. Aan de voorkant een telescoop vork en 
achter plunjer vering. De motorfiets bleek zeer geschikt te zijn als zijspanma-
chine. 

Er zijn verschillende verhalen over de manier waarop de USSR de technische 
gegevens voor de motor heeft “gekregen”. Het kan zo zijn dat BMW de 
bouwplannen, mallen en productiemachines verkocht heeft aan Rusland bin-
nen de afspraken van het Molotov-Ribbentrop pact. Het is goed mogelijk dat 
de techniek van de R71 in handen kwam van de Russen. De Wehrmacht ging 
verder met de  Zündapp KS750 en de BMW R75 die ze beter vonden. 
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Er is ook een verhaal dat Rusland via Zweden een paar motoren heeft 
gekocht. Die zijn nagemaakt aan de hand van de onderdelen. Dit lijkt niet 
erg aannemelijk want daar is nogal wat kennis, tijd en deskundigheid voor 
nodig. En tijd was er niet want men had haast! De onderdelen werden op 
verschillende plaatsen gemaakt en in  Irbit samengevoegd. (IMZ). Zoals altijd 
zal het wel een combinatie van beide verhalen zijn, met in elk verhaal een 
stukje waarheid. 

De M72.

Vanwege de oorlog en de dreiging van bombardementen werd de productie 
gedeeltelijk overgeheveld naar Kiev waar de KMZ geproduceerd werd. Zo 
ontstonden twee productielijnen die steeds meer van elkaar gingen verschil-
len. 

Maar in de basis bleven het tweecilinder boxer zijkleppers met cardanaan-
drijving. Later werden er ook kopkleppers gebouwd, bij ons bekend onder de 
naam Ural (IMZ, Irbit)en Dnepr(KMZ, Kiev). Het zijn en blijven tweelingen die 
regelmatig door de niet kenners, door elkaar werden en worden gehaald.
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Maar nu naar de motor die hier staat. Een Dnepr K750 zou je zeggen. Ja, 
wel een Dnepr met het ijsco’tje voorop het deksel. 
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Maar wat is er met die koppen aan de hand? En bij een nadere beschouwing 
is er meer loos.

Zoals duidelijk te zien is het een KMZ, (Dnepr)type K750.  Het ontwerp is 
zoals gezegd gebaseerd op de BMW R71.  Het is niet een heel oud model, 
geen plunjervering zoals de BMW R71 en de M72, IMZ (Ural) maar een 
swingarm achter. Een telescoop voorvork. 

Er zijn ook modellen KMZ met een leuk klein soort schommelvoorvork. De 
voornaaf is geen Dnepr of Ural naaf, achter wel.  Het blok is een IMZ zijklep-
per (geweest). Want er is door een knappe technicus een forse verbouwing 
doorgevoerd: Er zijn Junak cilinders en koppen geplaatst. Het is een kopklep-
per geworden! 
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Het geheel is hiervoor behoorlijk aangepast. De klepbediening is voorzien 
van stoterstangen, een van de cilinders is gedraaid, waardoor de inlaat – 
uitlaat werd en andersom. De oliepomp is voorzien van een extra aansluiting 
om de koppen te kunnen voorzien van olie. 
Misschien is er intern nog wel meer aangepast, maar dat is zo niet te zien. 

De Junak, de Poolse Harley, is gebouwd van 1957 tot 1965. Het was een 
350 cc motor met een boring en slag van 75x79. Om de Junak cilinders op 
het Dnepr carter te kunnen monteren zijn passplaten gemaakt. De stoterstan-
gen lopen door rubberen buizen. Ook een idee voor de Russische en Duitse 
kopkleppers die daar nog wel eens willen lekken!

Kortom, een knap staaltje werk!

Wie hem in het echt wil zien kan terecht bij het MEC. Het Mechanisch Erfgoed 
Centrum bij Dronten (Flevoland)
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De Kameel

Al zo'n 12 jaar lid van de UDCN maar een voorjaarstreffen had nog nooit in 
de planning gepast. Het hele leven is vooral een kwestie van kiezen dus dit 
jaar moest het er echt een keer van komen, en met reden.

Ooit was ik de trotse bezitter van een oranje MT16 en heb daar zelfs een 
keer het Watjestreffen en de Zandpadenrit mee gehaald. Om eerlijk te zijn 
heeft de relatie met die MT16 een nogal grillig verloop gehad en ook vaak 
onder spanning gestaan. Van euforie als hij me verder als 100 km zonder 
panne had gebracht tot alle beheersing nodig om hem niet in de fik te steken 
als ik m'n vingers open haalde aan het prachtig gepolijste gietwerk.
De relatie liep onherstelbare schade op toen ik 2500 km na complete revisie 
het blok open haalde ( de verbruikte hoeveelheid olie en benzine ontliepen 
elkaar niet veel meer ) en er van de zuigerveren en zuigers niet veel meer 
over was. De maat was vol en ik verkocht de hele santenkraam aan Jan W.
Het Watjestreffen bleef ik trouw bezoeken met m'n BMW.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en het afgelopen jaar betrap-
te mijn echtgenote me regelmatig op Marktplaats/zijspannen. Vooral de 
zijkleppers met aangedreven span trokken mijn aandacht, maar veel van wat 
er te koop was had geen kenteken en was van dubieuze herkomst. Vriend en 
clublid Henk W ( samen treden we altijd op als komisch kookduo tijdens het 
Watjestreffen ) werd regelmatig geraadpleegd als ik weer eens iets interes-
sants gevonden had op Marktplaats.

Henks oordeel was altijd streng en rechtvaardig : ' Niet doen Hans '
Plots herinnerde Henk zich ( Ik denk ook voor z'n rust ) dat een vroegere 
vriend van hem ( Edwin de H. ) nog een Rus had staan waar die niet meer 
op reed en je raadt het al een zijklepper met aangedreven span en volgens 
Henk een prima ding. Contact was snel gelegd en de deal rap gesloten, de 
week erna haalde Henk en ik hem op, liefde op het eerste gezicht en rijden 
als een zonnetje. Dus waar kan de doop beter plaats vinden als op het 
voorjaarstreffen van de UDCN.



30

Nummer 112, juni 2018Ural Dnepr Club Nederland

Rijdend erheen vanaf Texel leek me wat veel gevraagd voor een dooprit dus 
vrijdag ging 'De Kameel', -zo was de rus reeds door de familie gedoopt- op 
de kar richting Den Bosch ( ik weet ook wel dat een kameel 2 bulten heeft ).
Het feestterrein bleek een zorgboerderij in opbouw ( niets af, dus perfect 
geschikt voor de gemiddelde russenrijder ).

Het gras stond kniehoog dus mocht je 's nachts je tent niet halen had je i.i.g. 
een zacht bedje. Vaste maten Cock C, Luijt P., Henk vd H. en Jan W waren 
snel gespot dus het eerste biertje kon open. 

Om de verwachte hoeveelheid genuttigde alcohol enigszins te compenseren 
werd besloten om lopend naar het dorp te gaan en daar een hapje te eten. 
Luijt oogstte mijn bewondering door de barre tocht op goudkleurige klompen 
te volbrengen. Het eten was prima en terugtocht in het avondzonnetje zeer 
aangenaam.
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Op de 'camping' brandde het vuur al en naarmate het steeds verder buiten 
de korf gestookt werd en de verhalen ongeloofwaardiger werden steeg de 
gezelligheid ten top. Half een toch maar m'n bus opgezocht want zaterdag 
moest gepresteerd worden.

Op tijd weer op en na de gebakken eieren met spek stelde Ruud K. De 
Kameel nog even netjes stationair af. ( hij kan dat als geen ander, volgens mij 
is hij in z'n vorige leven een motorfiets geweest ) Het weer kon niet beter en 
het follow-up systeem foutloos. De Kameel reed werkelijk als een beer en ik 
begon steeds meer te genieten en vertrouwen te krijgen in deze Rus.
Verbazingwekkend hoeveel por er zit in zo'n zijklepper en ook de brul ( nu 
weer leeuw ?) is constant genieten. De prachtige route rondom Den Bosch 
maakte de dag perfect, De Kameel had geen slag overgeslagen.

Na de boodschappen de camping weer opgezocht voor de start van de ALV.
Van insiders begreep ik dat die dit keer wel erg lang duurde doordat sommi-
ge clubleden het bestuur het hemd van het lijf vroegen. Volgens traditie werd 
er gezamenlijk in een grote pan gebarbecued (heet dan volgens mij gewoon 
wokken).

's Avonds werd het weer rond het vuur heel gezellig maar de tol van de eer-
ste avond bepaalde dat de meesten op tijd de koffer weer indoken.



32

Nummer 112, juni 2018Ural Dnepr Club Nederland

Het zonnetje wekte ons ook op zondag en na de eieren met spek werd De 
Kameel weer opgeladen.

Een weekend om te zoenen en veel dank voor de clubleden die dit weer 
mogelijk hebben gemaakt. In de bus naar huis met de Rus rustend op de trai-
ler bedacht ik dat ook gezien mijn naderende pensionering wij ( De Kameel 
et moi ) de komende tijd onze gezichten meer op treffens laten zien.

Hans van Veller.
P.S.

Vandaag wil ik even een blokje om met de Rus maar na het vlotteren blijft de 
benzine uit de rechter carburateur stromen. Eerst denk ik lekke vlotter maar 
zie al snel dat er een gaatje in de benzineslang zit, compleet verhard en 
duidelijk aan vervanging toe.

Als ik de slang er aftrek breekt ook het plastic tuutje van de benzinekraan af.
(Wie verzint het om dat van plastic te maken, kom het ook op BMW's tegen )
In plaats van te balen denk ik, 
“Kijk, dit is nu een klasse motor, die laat mij thuis fijntjes weten dat zelfs een 
Rus onderhoud nodig heeft.” 
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De tien van de TWIN
Terug van weggeweest!

Marion Bilars presenteert en leest 
voor uit eigen werk. Ditmaal met:

Naam: Eef van Egten
Leeftijd: 56
Gezin-samenstelling: 
hond Dirk, voor velen een bekende 
verschijning op treffens… 

kat Tijger, kat Guus, 
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kipgroep; Cock and his 3 chicks, witte pauwstaart, duiven zonder naam,
ratten, muizen, eenden, meerkoeten en soms een zwaan op bezoek.
 

Beroep: importeur van China-Top Quality-Gereedschap ed. 😉

 

Motorpark: Dnepr, Guzzi Cali 3, Guzzi Cali 2 van m’n Maat, Suzuki Intruder, 
Kawa Drifter.
 
Oh ja, en nog 6 Royal-Enfields (NIEUW, voor den handel..)
Als er nog geinteresseerde Clubleden zijn…. Koopje… 4 ruggen each, ex 
BTW&BPM

Lid van de UDCN sinds: ergens midden 2007
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1. Wat is de reden dat je ooit aan een Rus begonnen bent?
Ik wilde en motorrijden, en mijn doggie Tienus meenemen… dus ga je op 
zoek naar een zijspan.. Mijn Deutsche maat Harold (1 van den goede 
Deutschers) vertelde mij een mooie Guzzi met zijspan te weten… maar ik 
den UDCN-Club tegengekomen in den veehallen …. in Utrecht… en daar 
lid geworden van den club, en bij RB een Russisch span aangekocht. M’n 
Deutsche maat verklaarde mij tot gek… ik ben er nog.. hij niet meer..R.I.P. 
Harold.... 

2. Wat is je beste herinnering aan je span?
Als span weer werkt na lange tijd… met een strakke broek en big smile weer 
rond tokkellen … 

3. En wat is je slechtste herinnering aan je span?
Dat span niet doet wat ik verwacht van span.. 
Ik/we heb/hebben al paar keer den wel begeerde “pech prijs” bekomen.

4. Heb je een leuke anekdote over de club?
Ach, het is allemaal leuk, en die leuke anekdote zal wel met drank te maken 
hebben… hoeft niet te worden beschreven.
Wat ook niet vergeten te vermelden mag worden; ALS je (ik) Pech heb met 
je (m’n) Rus.. staan er velen klaar om te supporten !!! GREAT !!! PLUIM waard 
!!  👍

5. Heb je nog andere hobby’s?
Ja !! eh…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………… mijn werk…………………………………………., 
gaat WEL heel veel vrije-tijd in zitten… maar is leuk.

6. Wat was je beste treffen ooit?
Voor anderen is dat het treffen dat ik er NIET bij was ☺ … maar dat vraagt 
U niet.  Voor MIJ is ELK treffen leuk, en word ik verdrietig als ik er niet bij kan 
zijn (ivm dat werk.. )
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7. Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het mooist?
 
Van hij die het treffen in Kwadedamme in 2010 heeft geregeld, ben z’n 
naam kwijt. Een grappig zandkleurige span heeft hij.

8. Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?
Blijf zo lang mogelijk genieten van uwe bike, zolang het nog kan… 

9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een opmer-
king?
Ja, maar is te vunzig om hier te bespreken… heeft met toilet-gebruik te 
maken tijdens treffens… 

Een heel ander LEUKE opmerking is dit; Op de motorbeurs in Utrecht dd. 
25-2-2018 ben ik een fanatieke zijspan-bouwer tegen gekomen.
Hij bouwt zijspannen om rolstoel-lers ook mee te laten rijden… 
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hierbij link… voor kijken, maar ook voor donaties…;  
http://www.wheels4freedom.nl/fotos/   supporten die gasten !!!!!!

nog iets dat ik in het Paasweekend heb “gevonden”; 
http://wegmanmotoren.nl/ 

2e hands motoren en parts…  \die Chris heeft VEEL , Echt veel !! staan, lig-
gen, hangen… bezoekje waard voor den sleutelaar ..
 

10. Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN? 
      Of laat je de redactie kiezen?        

De redactie mag zelf kiezen.
Voor mij was het een eer. 

Thanx.   Eef
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UDCN Agenda 2017 /2018

22-23 en 24 juni ZOMERTREFFEN
Het Zomertreffen is dit jaar langs de Lek in 
de buurt van Schoonhoven. Dat worden dus 
mooie dijkweggetjes tijdens de toertocht. 
Honden en campers toegestaan.

1 september VLIETLANDERIT
Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een onverge-
telijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek.

7-8 en 9 september NAJAARSTREFFEN
Het laatste weekend is in de buurt van Bunnik. Op de camping hebben 
we een eigen veld ter beschikking. Honden en campers toegestaan. Er is 
geen stroom op het veld zelf maar met lange verlengkabels kunnen we dit 
oplossen.

November SLEUTELDAG NAJAAR
Waarschijnlijk komt er in november nog een extra Sleuteldag in het zuiden 
van het land, in Langeweg om precies te zijn. Overnachtingsmogelijkheden 
voor kampeerders en een toerritje in de buurt is optioneel altijd mogelijk.  
We houden je op de hoogte.

December 2018 Central Classics Beurs in Houten
Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de Central Classics Beurs in Hou-
ten.
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Zomertreffen bij de Grote Rivieren
22-23 en 24 juni

Dit jaar gaan we zomeren op camping “De Koe-
koek” in de buurt van Tienhoven (ZH). Een stukje 
noordelijker dan ons eerste Treffen. De eigenaren 
zijn dan ondertussen aan motoren gewend. Het 
weekend voor ons heeft de Moto Guzzi club daar 
een treffen. Voertuigen kunnen bij de tent en hon-
den zijn geen probleem.

De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per 
persoon zijn. Kinderen gratis. Alleen de toertocht 
rijden en niet overnachten is gratis.

Programma:

Vrijdag  Aankomst 
  Vanaf 12.00 uur zijn de eersten welkom 
  Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
  Boodschappen doen kan tot een uur of acht ’s avond.
  ’s Avonds gezellig bijkletsen onder het genot van een drankje  
  bij het vuur.

Zaterdag  11:00 uur Toertocht.
  Let op GEEN tankstop tijdens de route. 
                        Zorg voor een volle tank.
  Er zit op twee kilometer afstand een tankstation in Ameide.
  Aan het eind van de toertocht is er gelegenheid om inkopen  
  te doen voor de BBQ.
  18:00 uur BBQ volgens Bring Your Own BBQ principe.
  Sauzen, salades, en brood wordt verzorgd.
  Vlees en andere toebehoren moeten zelf worden gekocht.
Zondag  Het opbreken van het kampement en het starten van de   
  terugreis.
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Aanmelden bij:  Wim van Zon    : sunstroke@live.nl

Calamiteiten:  Roel de Glopper: 06-24738841

Adres: Lekdijk 47, 4235 VM Tienhoven (ZH)

Denk er aan dat: 

- Afrekenen van het weekend kan alleen contant
- Je met een volle tank aan de toertocht begint. 

Voor de nieuwe leden onder ons. 

Voor eten en drinken op een 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.



42

Nummer 112, juni 2018Ural Dnepr Club Nederland

Najaarstreffen in het midden
8-9 en 10 september 2017

Goed verborgen achter hoge dennenbo-
men ligt het best bewaarde geheim van 
Utrecht. Op Buitengoed de Boomgaard 
gaan wij ons Najaarstreffen houden. Het 
complex is gelegen vlakbij de één van de 
forten van de Hollandsche Waterlinie. (Fort Vechten) 
Honden zijn welkom mits aangelijnd. 

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

Verder is het programma zoals altijd. Eten, drinken, slapen, toeren, BBQ, 
drinken en slapen.

Programma: 
Vrijdag     14.00 uur Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
Zaterdag  10.30 uur Toerrit door het Utrechtse heuvelland. 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.
      18.00 uur BBQ volgens het bekende systeem van bring in your  
   own meat. Wij zorgen voor vuur, sausjes en brood en  
   jullie regelen zelf de rest.
  
Zondag   Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer op huis  
   aan.

Adres:       
Buitengoed de Boomgaard, Parallelweg 9, 3981 HG Bunnik
030-656 38 96 info@buitengoeddeboomgaard.nl
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van de Clubwinkel

Hierbij wil ik graag een oproep doen vanuit de clubwinkel. Regelma-
tig krijgen we, Fred, John en ik, specifieke vragen over kleding in een 
bepaalde maat, kleur of ontwerp. Leuk. 

Maar het zou nog leuker zijn om deze vragen vooraf, gericht aan club-
winkel@udcn.nl, te mailen. Wanneer we dan weer voldoende aanvragen 
hebben en de voorraad moeten aanvullen, kunnen we weer een flink 
aantal stuks bestellen. 

Het kan namelijk niet uit om enkele stuks met verschillende opdrukken te 
bestellen, dat begrijpt natuurlijk iedereen. Alvast onze hartelijke dank!!!

Mvg 

Gerrit

Opgeven bij Evert-Jan van Leeuwen E-mail: mt16igor@gmail.com

Bij calamiteiten Roel de Glopper: 06-24738841
           
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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Voorjaarstreffen 2018
door : Hidde van der Linde

De voorbereidingen beginnen donderdag avond, de Ural op de aanhanger 
takelen en vastzetten. Daarnaast spulletjes verzamelen, voor Luuk (6 jaar) en 
mij, dus dat is even wat meer werk dan voor mij alleen. Ilse (7 maanden) is 
met mama mee naar Duitsland, en Mira blijft bij Oma in Ter Aar.

Na de lunch… “hebben we alles Luuk?” uiteraard moeten er nog wat dingen 
gepakt worden, maar we zijn onderweg. Het blijft een beetje spannend zo’n 
zijspan op zo’n smal aanhangertje, maar het gaat goed het geheel valt niet 
om… onderweg de keuze uit kinderliedjes, Rammstein, of oenkeboenk herrie 
en na een dik anderhalf uur komen we aan op de camping waar we even uit-
stappen om te vragen waar we handig kunnen staan. Men vond de gekozen 
plaats al prima dus zijn we er maar blijven staan. 

Na het pakken van de rijplaten zijn er gelijk een hoop handen beschikbaar 
om te helpen de Ural eraf te laten rollen. Luuk vond alle mensen die een 
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praatje komen maken in eerste instantie een beetje eng, zelf vond ik vrij snel 
verschillende gezellige mensen om een praatje mee te maken. Het is al snel 
tijd om te starten met pannenkoeken bakken die we met smaak opeten. We 
spelen nog samen een kaart spelletje en Luuk ontdekt de trampoline/zand-
bak/klimdinges speelplaats waar nog meerdere kinderen aan het spelen zijn.

Ik neem mijn stoel mee naar een kring mensen waar het gezellig lijkt. Er wordt 
gesproken of we ergens een vuurtje kunnen stoken, er wordt gewezen naar 
een beetje apart bouwsel, waarover ernstig getwijfeld wordt of dat bij het 
stoken van een UDCN vuurtje het dak het niet begeeft, maar na wat wikken 
en wegen, gaat het vuur aan. Er ligt een grote stapel hout er zijn wat bankjes 
het geheel omringd met een stenen muurtje en er is een soort plat takkendak 
met staaldraad, het resultaat is dat het vrij snel snikheet wordt. En met wat 
drankjes is het een leuke avond.

Na koffie en koude pannenkoeken moet de rit ergens gaan beginnen. Ik buig 
me nog even over het bakkie heen en zie opeens een losse bout… en ieder-
een is zich al klaar aan het maken voor de rit, o nee… “Ruud wil je me even 
helpen?”... Binnen een paar minuten lukt het met hulp van gereedschap van 
verschillende mensen om de achterbrug weer vast te zetten, pfff gelukkig… 
en dan start de rit. 

Naast me zie ik een grote glimlach van Luuk die het al helemaal naar zijn zin 
heeft. We zitten midden in een hele grote stoet van allerlei zijspannen en solo 
motoren waarvan het merendeel van Russische makelij. Door de navigatie !?! 
rijden we in het begin allerlei spannende weggetjes in en aan het einde weer 
terug omdat het bijvoorbeeld verder gaat als fietspad… voordeel is wel dat 
je dan de hele stoet voorbij ziet komen. De motor voorop wordt verwisseld 
door het zijspan van Eefje, een luxe Pan European met chauffeur, niet heel 
erg Russisch maar het navigeren gaat daarna makkelijker. 

Vlak na een plas pauze staan we vrij lang te wachten tot de laatste motor 
voorbij komt en we weer verder mogen. Verder zijn we niet verdwaald zoals 
bij het laatste watjestreffen, er waren geen ongeplande tankstops en geen 
uitvallers (die me opgevallen zijn). We stoppen in het midden van het mooie 
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plaatsje Esch, waar we wat 
kunnen eten. De gedachte 
is, iedereen zoekt voor zich 
zelf wat uit, maar gevoels-
matig propt iedereen 
zich in de eerste de beste 
snackbar waar het spon-
taan super druk is. 

De patat en de mexi-
cano smaken goed, maar 
aangezien Luuk dezelfde 
gedachte heeft valt de 
hoeveelheid een beetje 
tegen en nemen we maar 
een super groot ijsje.
 
Op de parkeerplaats 
wordt nog even netjes wat 
gelekte olie gecamou-
fleerd en we kunnen weer 
verder rijden.

Het enige wat ik toch een 
beetje miste in de rit is 
een stukje onverhard met 
blubber maar ik begreep 
dat de navigatie dat niet 
wilde. 

Ach, een paar weken 
ervoor was het zandhappen, waarvan de motor nog steeds vies was, dus 
daar kunnen we nog wel even op wachten.
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De navigatie stopt bij een supermarkt waar iedereen vlees inslaat, en als je 
dan niet weet wat je moet nemen is daar zoon Luuk die uiteraard wel wilt 
helpen kiezen. Nog wat snoepjes en drinken uitkiezen, en dan rijden we ach-
ter een paar anderen aan, terug naar de camping.

Na de rit is er natuurlijk wel iets te klussen, een Dnepr die beroerd remt 
wordt door Benno onder handen genomen met als resultaat: “hij remt!!” nog 
geleerd dat de potkrik van de Action uitdraaibaar is en dat je dus niet perse 
een blokje hout nodig hebt, leuk. Nog een mooie trui gekocht bij de club win-
kel, maar een trui of shirt voor Luuk komt een andere keer.

Na de algemene ledenvergadering is er de barbeque. Zo’n bring-your-own-
meat bbq is super handig, iedereen koopt zelf zijn eigen vleesje of visje, 
deze bak je zelf in een supergrote pan, met een hoop mensen tegelijk. De 
sauzen broodjes en salade zijn centraal geregeld, biertje erbij en de bbq is 
geslaagd. Luuk speelt tussendoor op de trampoline met andere kinderen, en 
komt af en toe wat eten als het klaar is.

Later op de avond is er weer een fijn vuurtje, hierbij zit Eef Luuk uit te dagen 
om zich te misdragen wat resulteert in snotjes door Luuk gesmeerd op de 
broek van Eef.

Zondag ochtend was Luuk toch enigszins teleurgesteld dat we niet meer 
gingen zijspanrijden. Tja dat is het nadeel als je met een campertje komt die 
moet ook weer mee naar huis. Wie weet dat hij ook ooit met een tentje mee 
wilt, als ik het zelf ook zie zitten…

Luuk en Hidde
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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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Motocrypto Twin nr. 112

Hallo puzzelaar(s).
Hier is weer een nieuwe uitdaging, maar 
eerst de oplossing van de vorige keer.

1.Follow Up Systeem,2.De rode vlag,3.
Tankstop,4.Blauwe hap,5.Winterkost,6.
Vuurstapel,7.Verbrandingskamer,8.Rub-
ber,9.Kilometervreter en 10.Krimpkousen.

Er zijn twee personen die een poging 
hebben gedaan om de crypto op te los-
sen, te weten Dolf Kok en Niek van der Steen.

Helaas voor Niek zijn: 3.Kampong, 5.Viezesoep, 7.Joker en 8.Bumper niet 
goed. De felicitatie gaat dus wederom naar Dolf Kok.

De nieuwe opgave:
1. Opgelopen in de speeltuin?  ..o..e.a..
2. Op verzoek gedraaid.   .u..e...aa.
3. Verwant aan hartzeer.   .a.e..i..
4. Geven houvast aan je motor.  ..eu..u..e.
5. Verbinding met het internet.  .o..e.i....a.e.
6. Hebben verstand van smeermiddelen. o.ie.o..e.
7. 15W40 of 20W50.   .i..oe.e.i.
8. Hilversum en Leiden.   ..eu.e...aa..e.
9. Wordt achternagezeten op de baan. .e..y
10. Voor motor en paard.   .i..aa..e.

Succes en stuur je oplossing naar:
luijt.postma@gmail.com

Veel succes !!
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Algemene Leden Vergadering 
Ural/Dnepr Club Nederland dd. 5 mei 2018 te Vlijmen

1. Opening door de voorzitter om 18.03 uur

2. Mededelingen  Er zijn geen mededelingen

3. Notulen vorige vergadering worden akkoord bevonden

4. Verslag secretariaat en ledenadministratie

Secretariaat

De door het secretariaat ontvangen stukken worden verder niet nader gespecificeerd.
Die ingekomen stukken die een antwoord behoefden zijn afgehandeld en de stukken die 
relevante informatie voor de leden bevatten zijn gepubliceerd in de Russian Twin, digitale 
nieuwsbrief en/of op het Forum.

Ledenadministratie

Incasso is aan het begin van dit jaar goed gelopen. Alles is in één batch afgeschreven en er 
waren slechts drie storneringen. Er zijn 35 nieuwe leden bijgekomen dit jaar tot een totaal van 
304 leden. In totaal hebben we 22 leden geschrapt uit het ledenbestand.  13 leden hebben 
opgezegd met ingang van dit jaar en 9 leden hebben hun contributie niet betaald voor 1 
maart 2018.

5. Privacy statement ten bate van opname in het HH Reglement.

Ural/Dnepr Club Nederland 

statutair gevestigd in De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ural/Dnepr Club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereni-
ging.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Lidnummer  - Emailadres
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- Achternaam  - Geboortedatum
- Voorletters  - Geslacht
- Voornaam  - Functie
- Straat   - Begin lidmaatschap
- Postcode  - Einde lidmaatschap
- Plaatsnaam  - Reden opzegging
- Land   - Motor
- Telefoon   - Bankrekening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoe-
kers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld, neem dan contact met ons op via secretaris@udcn.nl, dan verwijderen wij deze 
informatie indien aanwezig.

Doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

Ural/Dnepr Club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Innen van de ledencontributie
- Verzenden van onze Clubblad en nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ural/Dnepr Club Nederland neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De in het overzicht persoonsgegevens genoemde onderdelen worden bewaard voor de peri-
ode van het lidmaatschap en kunnen in die periode niet verwijderd worden. Na beëindiging 
van het lidmaatschap zullen deze gegevens alleen bewaard worden na toestemming van het 
lid dat zijn/haar lidmaatschap beëindigt. Gegevens die worden verzameld ten bate van een 
Treffen worden bewaard tot 2 maanden na het Treffen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ural/Dnepr Club Nederland verstrekt uw gegevens niet aan personen en/of instanties die 
geen lid zijn van de Ural/Dnepr Club Nederland. 
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Cookies, of vergelijkbare technieken

Ural/Dnepr Club Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Gegevens kunnen alleen verwijderd worden als u zich uitschrijft als lid van de Ural/Dnepr Club 
Nederland. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensver-
werking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
door Ural/Dnepr Club Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 
sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-
gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar secretaris@udcn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ural/Dnepr Club Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoons-
gegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ural/Dnepr Club Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt pas-
sende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secreta-
ris@udcn.nl
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Contactgegevens:

www.udcn.nl  secretaris@udcn.nl

6. Verslag penningmeester UDCN boekjaar 2017

Financieel gezien was 2017 een rustig jaar. Een paar opvallende dingen zal ik hieronder 
nader toelichten. De kosten van de Russian Twin van juni dit jaar zijn aanzienlijk lager dan de 
overige boekjes. Dit komt omdat er in juni een verrekening heeft plaatsgevonden van teveel 
berekende bedragen op drie voorgaande edities. De prijs van de omslag was niet correct 
berekend. De stijging in portokosten van de Russian Twin is te verklaren door de toename van 
het aantal leden. Ook de toename van de overige portokosten komt voor het grootste deel 
door toezendingen aan nieuwe leden. 
Het grootste deel van de leden betaald per incasso. Dit kost ons relatief weinig tijd en geld. 
Het sturen van facturen daarentegen is arbeidsintensief en kost veel porto omdat een groot 
deel van die categorie leden ons nog steeds geen mailadres gegeven heeft. Ons voorstel is om 
de toeslag voor een factuur te verhogen naar € 2,50 in plaats van de huidige € 1,00.
Daartegenover staan dan ook de hogere inkomsten van contributie t.o.v. het begrootte 
bedrag. Wat dit jaar ook opvalt, is dat kosten en opbrengsten van het Watjestreffen voor het 
eerst vrijwel quitte zijn. De subsidie voor de Vlietlanderit is dit jaar lager dan de laatste jaren 
gebruikelijk was. Toch is het ook dit jaar gelukt om de kosten hiermee volledig te dekken.

7. Kascommissie

De Kascommissie spreekt haar dank uit voor de wijze waarop Sandra zich het afgelopen jaar 
van haar taak als penningmeester heeft gekweten. De ons onder ogen gebrachte zeer over-
zichtelijke financiële bescheiden over het jaar 2017, zijn daar het sprekende bewijs van.
Wij hebben de Jaarrekening gecontroleerd en ook de kastukken vergeleken met de bankaf-
schriften. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat deze daarmee in overeenstemming zijn.
Mede gezien dit resultaat adviseren wij de Algemene Ledenvergadering om zowel de pen-
ningsmeester, als het bestuur te dechargeren van het over het afgelopen jaar gevoerde 
financiële beleid.
Benoeming Kascommissie voor het boekjaar 2018. De heren Henk van der Ham en Cock Com-
pier zijn benoemd tot kascommissie 2018. Er is geen reserve controleur.

8. Verslag Redactie Russian Twin

Zoals gebruikelijk hebben we dit jaar weer een viertal Russian Twins opgeleverd voor de 
leden. Gelukkig dat er een gestaag aanbod van kopij van de nieuwe leden was het afgelopen 
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jaar want qua verdere kopij valt het allemaal nogal tegen. Het zou wat dat betreft prettig zijn 
als er meer mensen actief gaan bijdragen aan het boekje om e.e.a. in goede banen te leiden.

John en ik doen ons best om een leuke Russian Twin voor de leden samen te stellen maar het 
wordt niet gemakkelijker de laatste tijd. O.a. op het forum verschijnen regelmatig leuke topics 
over bouw en herbouw van motorfietsen en er wordt veel kennis met elkaar gedeeld en uitge-
wisseld. Het zou leuk zijn als die kennis af en toe ook richting de redactie wordt geschoven in 
de vorm van een artikeltje o.i.d. 
De technische mens mag ook wel weer eens wat meer verwend gaan worden en ik hoop dan 
ook dat er mensen zijn die hieraan willen bijdragen. Kwaliteit van de tekst is niet zo heel 
belangrijk, daar kunnen we als redactie bij helpen natuurlijk.
De website en het forum lopen gewoon door zoals verwacht. Vorig jaar hebben we Arjen en 
Frank benaderd om te vragen als mede moderatoren op te treden. Gelukkig is het niet vaak 
nodig en weten de gebruikers van het forum zich aardig netjes te gedragen. Ledenaantallen 
zijn stabiel en het gebruik ook.

9. Verslag Clubwinkel

De voorraden van de clubwinkel liggen nu op twee locaties t.w. bij Gerrit Busweiler in Heerde 
en bij John van Ierland in Nieuwegein. De meeste omzet wordt gemaakt op de Treffens en 
om dit nog te verbeteren gaan we promoten dat mensen in de aanloop naar een Treffen een 
bestelling doen die op het Treffen geleverd wordt.
Vanaf nu zal er een regel opgenomen worden in de uitnodiging voor de Treffens waarin daar 
de aandacht op gevestigd wordt. De omzet in boekje is weer teruggelopen. Dit is te wijten 
aan de beschikbaarheid via internet.

10. Evaluatie Treffens 2017

Watjestreffen

Huizen. Geslaagd weekend met echte sneeuw op de Woensberg.
Mooie toertocht van Gerrit en Luit. Wel erg koude tocht.
Deelnemers: 39 deelnemers (31)
Financieel:   Een positief resultaat van € 25,00
Toekomst:  Huidige opzet ongewijzigd voortzetten. 
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Zandhappersrit

Baarle-Nassau. Ook dit jaar weer een grote groep motoren. Op sommige momenten moest er 
zelfs follow-up gereden worden.
Deelnemers: 13 motoren (14)
Financieel:  Een ingecalculeerd negatief resultaat van € 35,00 
  (worstenbroodjes aangeboden door UDCN)
Toekomst:  Doorgaan, concept is goed en de animo is voldoende.

Central Classics Beurs Voorjaar

Houten. De Voorjaarsbeurs werd minder goed bezocht als de Najaarsbeurs in 2016. Een 
trend?
Een hoop bekende gezichten gezien en een aantal bezoekers met gerichte belangstelling.
Bezoekers 100 bezoekers (schatting)
Financieel:  € 70,00 excl. promotiemateriaal 
Toekomst:  Doorgaan, leuk contact met leden en belangstellenden.

Voorjaars Sleuteldag

Hilversum. Weer op onze locatie bij bouwbedrijf Manten (neef van Cees).
Opkomst van sleutelaars was iets groter dan vorig jaar. Kijkers waren er duidelijker meer. 
Deelnemers: 7 sleutelaars en een kleine 20 bezoekers (4/20)
Financieel:  Een ingecalculeerd negatief resultaat van € 44,00 (lunch aangeboden 
door UDCN)
Toekomst:  Zo doorgaan. Locatie is prima

Voorjaarstreffen

Okkenbroek. Mini-camping Ikkinkshof.  Goed weer en wel twee motormusea in één toertocht. 
Deelnemers: 35 incl. 2 kinderen (29/4)
Financieel:  Positief resultaat van € 73,00
Toekomst:  Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.

Zomertreffen

Heerhugowaard. Op terrein van een caravanstalling van vrienden van één van onze leden. 
Goed weer en een mooie tocht door de Noord-Hollandse dreven. Relatief goedkoop omdat er 
geen campinggeld betaald hoefde worden. Duidelijk minder deelnemers dan vorig jaar.
Deelnemers: 28 deelnemers waaronder 4 kinderen (40/7)
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Financiëel:  Positief resultaat van € 250,00
Toekomst:  Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.

Najaarstreffen

Heeswijk-Dinther. Vrijdag waren de weergoden ons bepaald niet goed gezind. Het begon 
rond de middag te regenen en het hield niet meer op. Dit verklaart het bescheiden aantal 
deelnemers. De wegblijvers weten niet wat ze gemist hebben. Er was een kantine om droog te 
worden en de rest van het weekend prima weer.
Deelnemers: 14 deelnemers waaronder 4 kinderen (33/7)
Financiëel:  Positief resultaat van € 48,00
Toekomst:  Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.

Central Classics Beurs Najaar Houten.

Op de beurs het 300-ste lid mogen begroeten 
Een hoop bekende gezichten gezien en een aantal bezoekers met gerichte belangstelling.
Bezoekers xxx bezoekers (schatting)
Financieel:  € 80,00  excl. promotiemateriaal 
Toekomst:  Doorgaan, leuk contact met leden en belangstellenden.

Algemene conclusie

Alle Treffens zijn goed verlopen en van alle treffens is een goede financiële verantwoording.
De opkomst van de kampeertreffens is duidelijk lager dan vorig jaar.
Aantallen 2016 staan tussen haakjes achter de aantallen van 2017.
Het financieel resultaat van alle activiteiten is ongeveer € 291,00 positief.

11. Rondvraag. Geen vragen

Sluiting vergadering door de voorzitter om 18.23 uur
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De Russische keuken
Русская кухня

Boris zegt “beter goed gepikt dan slecht 
bedacht”. 

De Wit-Russische keuken is niet meteen een 
gastronomisch paradijs, maar je eet je wel 
goed rond. Het is wat je noemt een boeren-
keuken, tamelijk vet. De hoofdmoot bestaat uit 
aardappelen, ook volgens de Wit-Russen zelf. 
De Russen noemen de Wit-Russen: de aard-
appeleters. Desalniettemin is de Wit-Russische keuken beïnvloed door het 
contact met buren: Polen, Rusland, Oekraïne, Litouwen en zelfs van de Tataren 
en Joden is het een en ander overgenomen. In grote lijn is de keuken een mix 
van de Russische en de Poolse keuken. Heel veel aardappelen – er schijnen 
1001 aardappelgerechten te zijn – en ook heel veel vlees. Daarnaast heb je 
koude en warme soepen die zeer voedzaam zijn. Er zit vlees in, vis, knoflook, 
gekookte groenten en kruiden.

Traditioneel eten Wit-Russen veel brood, met een voorkeur voor donker 
brood, bij het warme eten. Er zijn veel melkproducten: yoghurt, kwark, kefir, 
zure room. Een specialiteit is rjaschenka, een gefermenteerd zuur melkpro-
duct. Worsten zijn populair evenals ingemaakte groenten en fruit. Bijna alles 
wordt ingemaakt: van witte kool, augurken, appels, rode bietjes, blauwe bos-
bessen, champignons, vruchten tot en met vis. Alleen in de zomer en het begin 
van de herfst heb je kans op verse groenten en fruit. 

Populaire gerechten in Wit-Rusland

Wit-Russische gerechten zijn zeer eenvoudig. Populair zijn draniki en babki: 
aardappelpannenkoek gevuld met vlees, champignons of andere groen-
ten. Bliny zijn eveneens populair, het zijn gevulde pannenkoekjes. Je doet er 
een beetje boter op of je rolt ze op met een vulling erin van bijvoorbeeld 
kwark, zure room, gehakt, gerookte vis of kaviaar. Ze worden ook bij de 
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thee gegeten, maar dan worden ze gevuld met confituur, honing of kaas. Als 
dessert zijn er Syrniki,  dumplings gemaakt van kwarkdeeg. Syrniki worden 
geserveerd met zure room, poedersuiker, of confituur. Verder zijn er kwark-
hapjes, geglazuurde sticks met chocolade en het lokale ijs, dat gemaakt is 
van natuurlijke melk.

Dranken

In Wit-Rusland kun je behalve koffie, thee en bier een aantal speciale drank-
jes krijgen. Wellicht de oudste is kwas dat al duizenden jaren bestaat. Het is 
een licht gegiste brooddrank met wat  citroensmaak en goed tegen de dorst. 
Het bevat een geringe hoeveelheid alcohol, 0,5 tot 1,5 procent. Door een 
melkzuurbacterie die erin zit is het goed voor de spijsvertering. In de zomer 
wordt het uit tankwagens op straat aangeboden. Het is ook in de supermarkt 
verkrijgbaar.
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Dan heb je Medavucha, ook een oud product. Het is een honingdrank met 
alcoholpercentage van 10 tot 16 procent. Je kunt het krijgen in restaurants, 
zowel warm als koud.  Zbicen is eveneens alleen in restaurants verkrijgbaar. 
Het is samengesteld uit water, honing en specerijen. In de winter wordt het 
gedronken met peperkoek en geneeskrachtige planten.

Krambambulja is de Wit-Russische imitatie van Krambambuli, een roodkleu-
rige likeur uit Danzig. Het bestaat uit wodka, honing en veel specerijen, met 
name kaneel, kruidnagel, zwarte peper en nootmuskaat. Alcoholpercentage: 
13 tot 43 procent.

Wodka wordt veel gedronken. Het wordt gemaakt van aardappelen of 
granen en gedronken bij een lange maaltijd of om een toast uit te brengen. 
Wit-Rusland kent een lange toast-traditie. De derde toast luidt meestal: ‘Op 
de Liefde!’, of ‘Op de Vrouwen!’ De vierde toast luidt: ‘Op onze ouders!’ De 
Russen toasten vaak met ‘Sa sdorovje’ (op de gezondheid). De Wit-Russen 
zeggen in dit geval: ‘Budzma!’. Als er getoast wordt kijkt men elkaar niet in 
de ogen, maar kijkt men naar het glas. Het glaasje drink je in een keer leeg.

Wodka drinken in de ochtend of zonder gezelschap wordt afgekeurd, 
  het is een teken van alcoholisme. 
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Steunpuntenlijst 2018

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 hebben ze echter wel !!

Steunpunten UDCN 2017




