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De laatste ‘Van de voorzitter’ van de voorzitter!

Ja, je leest het goed; dit is mijn laatste ‘Van de voorzitter’. Wie op de Leden-
vergadering aanwezig was, heeft al gehoord dat ik ermee gestopt ben. Ik 
blijf uiteraard wel lid en zal hopelijk menigeen nog op treffens of elders 
tegenkomen! 

Dit is de mededeling zoals ik die op de Ledenvergadering uitsprak:

 “Het is inmiddels bijna tien jaar geleden dat mijn voorganger Huib besloot 
de voorzittershamer neer te leggen.  Daarop rees op de bestuursvergade-
ring de vraag wie er nu voorzitter moest worden. Als bij toverslag draaiden 
alle hoofden in mijn richting. Niet geheel onterecht, want ik was het enige 
bestuurslid op dat moment zonder specifieke taak.

“Maar kan ik dat wel?”, vroeg ik. Dat werd volmondig en hartgrondig beves-
tigd. Benno voegde daar aan toe: “Voorzitter zijn is een kwestie van voorna-
melijk delegeren.” Aangezien iedereen er zoveel vertrouwen in had, wilde ik 
het wel proberen en werd ik op de volgende ALV tot voorzitter gekozen. Niet 
dat er een tegenkandidaat was. En liep ik alvast de eerste sloot in.

Sindsdien is het delegeren in de loop der jaren zodanig goed gelukt, dat het 
voorzitterschap voornamelijk een ceremoniële inhoud kreeg: vier keer per 
jaar een stukje schrijven, twee keer per jaar een bestuursvergadering en één 
keer per jaar een kwartier een ledenvergadering voorzitten. De taken waren 
verdeeld, iedereen deed wat er van hem of haar verwacht werd en als één 
van de weinige clubs die ik ken, bleef het ledental niet alleen gelijk, het 
groeide zelfs licht. Op bestuursvergaderingen moest ik zelfs af en toe hard 
ingrijpen om te voorkomen dat de secretaris mijn taak overnam, zoals hij dat 
gewend was op de korfbalclub. Of handbal, basketbal, iets met een bal, 
daar wil ik vanaf zijn.

Toch kwamen er klachten. Ik was te weinig zichtbaar. Dat betekende dat ik 
niet vaak genoeg op treffens aanwezig was. Dat werd vooral veroorzaakt 
door mijn werkzaamheden als acteur en zanger, wat uiteraard vaak tijd 
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vroeg in het weekend, net de momenten waarop er treffens werden gepland. 
Hadden die door de weeks plaats gevonden dan was ik er vaker geweest, 
maar naar alle waarschijnlijkheid als enige.

Door de bezuinigingen op cultuur werden mijn werkzaamheden en inkomen 
meer dan gehalveerd en had ik meer tijd en ging het een tijdje weer wat 
beter met mijn aanwezigheid op treffens, maar kwam het knutselen aan 
motorfietsen op een laag pitje te staan en werd ik gedwongen alternatieven 
te ontwikkelen.

Naast een eigen toneelvoorstelling, die inmiddels door diverse UDCN-leden is 
gezien, werk ik sinds anderhalf jaar als spelbegeleider van Real Live-Games 
in Utrecht, een soort intelligente opvolger van de escape room. Ook dat is 
veel in het weekend.

En zo was ik gisteren in Enschedé om op te treden als gastzanger bij De Rag-
gende Manne, jullie misschien bekend van hun hit ‘Poep in je hoofd’, ook wel 
bekend onder de titel ‘Zal ik jou eens effe lekker in je bek schijten’. Zanger 
Bob Fosko is ziek, maar wilde de tournee per se door laten gaan en vroeg 
daarom een aantal gastzangers om hem te ondersteunen. Daar ben ik er één 
van.

Dat was misschien allemaal nog wel overkomelijk geweest, als ik voor de 
voorjaarsbestuursvergadering niet een dag te laat was gekomen, omdat die 
voor het eerst in alle jaren dat ik bestuurslid was op zaterdag was gepland 
in plaats van zondag. Ik had er domweg overheen gelezen, denkende dat 
ik het wel wist. Daar kwam ik pas achter toen ik mij op zondagmorgen tien 
uur in De Meern meldde, druipend van de regen. De vorige dag was het, 
toevallig?, de hele dag droog geweest. Ondanks mijn afwezigheid werd er 
een nieuwe Watjestreffenlocatie gekozen en ging de vergadering gewoon 
door, hèt bewijs dat het delegeren gelukt was. Het bleek ook een uitgelezen 
gelegenheid om te vragen of het misschien niet tijd werd om...?
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Dus kan ik jullie hierbij mededelen dat ik met ingang van het einde van deze 
vergadering mijn voorzitterschap neerleg en mijn zetel in het bestuur opgeef 
en wil ik eenieder oproepen zich te melden om de hamer over te nemen en 
deze club het verdiende volgende decennium in te leiden.

Ik dank jullie allen hartelijk voor het jarenlange vertrouwen dat in mij gesteld 
is en wens mijn opvolger/ster veel succesvolle jaren!”

Dus: wie volgt? Schroom niet, er is hulp aanwezig!

Frans de Wit.
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Van de redactie

Zo, het voorstukje van Frans is voor een heleboel van onze leden een verras-
sing denk ik. Mij rest, als redactie, en mede-bestuurslid daar niets anders aan 
toe te voegen dan een bedankje aan Frans te geven voor zijn jarenlange 
belangenloze inzet voor onze vereniging. Als UDCN zijn we nu tijdelijk even 
voorzitterloos maar dat betekent natuurlijk niet dat we daarmee hulpeloos, 
stuurloos of anderszins loos zijn. We gaan gewoon op de ingeslagen weg 
verder. 

Met een beetje geluk gaan we dit jaar nog ergens iemand vinden die het 
erg leuk lijkt om de club een stapje verder te begeleiden naar zijn 30e ver-
jaardag. Die komt er nl. ook al weer aardig aan zo langzamerhand. Zo door 
de jaren heen heb ik al heel wat voorzitters en bestuursleden zien komen en 
gaan. De laatste jaren hebben we er eigenlijk weinig aandacht meer aan 
geschonken maar bij de meeste verenigingen heeft een bestuursfunctie een 
beperkte looptijd. Na twee of vier jaar moet je verkiesbaar worden en kan 
een ander instromen. Op een of andere manier nemen wij het voor lief dat 
de bestuurders jaren lang blijven zitten op hun plaats. Doen we het zo goed 
of heeft er niemand anders zin in deze klusjes. 

Dit jaar hebben we er al meerdere activiteiten op zitten en er zitten er geluk-
kig nog een paar in de pijplijn. In deze twin vindt je een aantal verslagen 
van voorgaande activiteiten, de zandpadenrit, het sleuteldagje in Hilversum 
en natuurlijk het voorjaarstreffen wat we bijna een herfsttreffen hebben 
mogen noemen gezien de weersomstandigheden. Verder vind je hier nieuws 
over aanstaande activiteiten. Het eerste is er al snel, met een zomertreffen 
in Friesland gaan we weer eens een andere kant van Nederland bekijken. 
Hopelijk is het hier wel warm en zomers.

Verder is het span van de vorige twin alweer verhuisd naar Friesland toe, 
de in ruil verkregen R1100RS is ook al verhuisd naar Noord Holland (om 
voorzien te worden van een Motourist zijspan) en zo is het in Langeweg weer 
even rustig met de motoren. Ik heb in de tussentijd eindelijk wel een keer een 
reserveblok op weten te bouwen voor Olga (weet maar nooit wanneer het 
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echt nodig is) en alles ligt weer netjes op de plank. Na het zandpadenritje 
had ik het bijna nodig gehad, na een veelal droge rit kwam de eerste plas 
iets te goed binnen, letterlijk binnen om het zo maar even te zeggen. Met 
een extra litertje water in het carter, de cilinders vol en een losgeraakte 
stoterstang had Olga bijna haar Waterloo gevonden. Ach, een ritje op de 
aanhanger en 30 minuten sleutelen later liep madam weer netjes en stond ze 
de waterresten uit het blok te stomen. Met hetzelfde blok heb ik gewoon het 
voorjaarstreffen gedaan en ik heb er alle vertrouwen in.

Toch zal ik het zomertreffen ws. met Ursula bezoeken, de gele banaan. Ik 
moet tot de middag werken en om daarna nog even 250 km met een Rus 
te doen heb ik geen zin in, spul op de kar ook niet. Ursula is in de tussentijd 
voorzien van verse remmerij en vering dus die is er helemaal klaar voor.

Hopelijk ga ik velen van jullie zien op het zomertreffen en anders in het 
najaar. Rijd ze,        

                            Benno
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Ouder worden.

De Club wordt ouder (bijna 3 kruisjes) en wij, de leden, ook, als alles goed gaat.
Ik persoonlijk voel dat de jaren beginnen te tellen. Ondanks het feit dat ik sinds 
enige tijd “maar” 3  werkdagen van 10 a 12 uur doe, heb ik moeite om naast 
het huishouden allerlei bezigheden “gewoon” te doen. Het zijn dooddoeners 
maar het lijkt erop dat de tijd sneller gaat en dat je met allerlei klusjes veeel 
langer bezig ben dan vroegah. Het gehoor is ook niet zo best meer en voor 
een karweitje met kleine onderdeeltjes moet er steeds een dikkere bril worden 
gekocht. Het trillen van de handen valt mee, na een paar glaasjes te hebben 
genuttigd. Bijkomend effect is dat het piesen dan ook beter gaat. Gelukkig ben 
ik lichamelijk nog redelijk in goede doen,
de veters van m’n schoenen kan ik met 
slechts enige moeite, zelf nog goed strik-
ken. Mijn geheugen is altijd al niet best 
geweest maar met het op papier opschrij-
ven van de meeste dingen die ik moet 
doen...............ehh waar was ik ook alweer 
mee bezig ? 

Jullie begrijpen, hopelijk, dat dit uitver-
groot en met een hele dikke knipoog is
geschreven. Feit is wel dat we allemaal 
ouder worden en met dit soort ongemakken
in meer of mindere mate te maken krijgen. 
Ook het leven kan tegenwoordig best wel
eens jachtig en stressvol zijn. Als je je van 
deze dingen bewust bent kan je je hier tegen wapenen door bijvoorbeeld alles 
even de boel de boel te laten, met de blik op oneindig een blok of v-bak uit 
elkaar te halen, een rondje om de kerk, door de blubber rijden of een Treffen 
bezoeken om maar wat zijstraten te noemen.

Laten we hopen dat we op een leuke manier oud mogen worden en onze hobby 
tot op hoge leeftijd kunnen beoefenen !

      John
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Zandhappertjesrit 2019
door: Albert van der Haven

Op 30 maart was het weer zover. Voor dit jaar was er mooi weer beloofd, 
kortom: veel stof en veeel zand, wellicht gelardeerd met een paar spaarza-
me plasjes. Zoiets had ik als berijder van onze zijklepper Hannibal in het oog.

Eenmaal aangekomen op de plaats van vertrek en aankomst bij Robke en 
Thilly kregen dochter Anna en ikzelf al snel evenals de andere aanwezigen 
een versnapering in de vorm van een Belgisch worstenbroodje met koffie of 
thee aangeboden. Onder het nuttigen daarvan kwamen er weer anderen 
met hun span aanrijden. Sommigen op eigen as, maar de meesten op de kar. 
Dat is ook wel zo handig, gezien de reistijd die anders zou ontstaan. Voor 
ons beloopt dat door het niet kunnen gebruiken van snelwegen al snel een 
slordige 4 uur. Enkele reis, wel te verstaan. De Mazda pick-up daarentegen 
klaart het klusje in slechts 1,5 uur.
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Dit jaar hadden er zich 20(!) spannen met hun berijders aangemeld. Dat zou 
dus een drukke boel worden en rijden volgens het follow up systeem hoort 
daar natuurlijk bij. Ook Wim van Sorge was er weer bij en die zijn we een 
paar jaren geleden al eens bij het begin van de tocht in het bos verloren. 
Zoiets mag natuurlijk niet nog eens gebeuren… Terwijl de gesprekken over 
noppenbanden en nog veel noppiger banden hun climax stilletjes aan gingen 
bereiken kwam Benno met de mededeling dat we met een paar minuten 
zouden gaan vertrekken. Zelf zou hij zoals altijd voorop rijden en zich op die 
manier van stof, veeel zand en blubber vrij houden (daarover later meer), 
dat alles onder het motto van lokale bekendheid met de wegen en uitzetter 
van de route. Mijn vraag of er al iemand zich aangemeld had als hekkenslui-
ter werd beantwoord met de wedervraag of ik dat dan wilde zijn. Die vraag 
werd met ja bevestigd met de gedachte dat het spektakel van achteren 
bekijken weleens nieuwe gezichtspunten op zou kunnen leveren. 

Overigens viel dat van achteren bekijken nog niet helemaal mee. De één na 
laatste was meestal nog net zichtbaar, maar wat zich daarvóór afspeelde 
ging vaak bijna geheel in stofwolken verloren. 
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Er is een Nederlands spreekwoord dat zegt dat je iets nog nooit zo zout hebt 
gegeten. Dat spreekwoord deed het vandaag niet, ik heb weinig tot geen 
zout gegeten, wel zand en stof, veeel zand. Wellicht had de keuze voor een 
integraalhelm hier verbetering in kunnen brengen, maar ik verafschuw die 
krengen, ik rijd niet graag met zo’n vissenkom op mijn hoofd. Dan maar wat 
zand, veeel zand deze keer. 

Eenmaal aan het rijden verdween er al snel een combinatie met een wat 
ongecontroleerde beweging linksaf het struikgewas in. Voordat u hier nu 
onkuise ideeën bij gaat krijgen: het was een gevalletje man/zijspan. Met enig 
duw en trekwerk bleek het mogelijk om man en motor op betere gedachten 
te krijgen en de door Benno uitgezette route op fatsoenlijke wijze te vervol-
gen. Kort daarop gaf de motor van Ties voor eventjes de geest, ook daar 
hielp enig extra duwwerk ook deze combinatie weer op pad. Helaas voor 
Ties maar eventjes. Al snel was het over en uit. Na een kort onderzoek moet 
een oud multimetertje van ondergetekende bleek de stroom op te zijn. Daar-
bij viel mij direct al op dat het hier een BMW blok met Russisch aandrijfwerk 
betreft. Ja, dan houdt het natuurlijk gelijk al helemaal op. Derhalve de oost-
west combinatie maar snel in het struikgewas geduwd, wat mij betreft het 
BMWdeel daar overgevend aan de tand des tijds… Ties is overgestapt in de 
bak van Herman. Onnodig om te vermelden dat deze Russische combinatie 
de eindstreep gewoon gehaald heeft.

Het kostte na deze affaire gelukkig geen enkele moeite om de groep weer 
in te halen omdat iedereen zich keurig netjes aan het follow up systeem 
hield. Daardoor stond er bij iedere bocht wel iemand te wachten op onze 
terugkeer in de groep. En zo gingen we gezamenlijk weer verder op wegen 
gevuld met veeel zand en stof. Stof vooral, als wij als groep gepasseerd 
waren. Mooie wegen, dat wel, zeker wel. Een paar kleine plasjes slechts, 
zodat ook de rijders en bakkenisten zonder zwemervaring zich geen zorgen 
hoefden te maken. Wel viel er tijdens het genoeglijk verpozen op ’s lands 
wegen plots een Ural uit. Ook met stroomprobleempjes. Hier bleek het een 
zekering te zijn die zo gecorrodeerd was dat er alleen nog maar gezekerd 
en niets meer doorgegeven werd. Ik meen me overigens te herinneren dat het 
een Duits zekeringetje afkomstig uit een aftandse BMW was, maar dat ter-
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zijde. Nadat ook dit kleine probleempje verholpen was bleek het wat moeilijk 
te zijn de groep weer terug te vinden, door een kleine hiaat in het follow up 
systeem. 

Maar niet getreurd, ook dit werd al snel opgelost en zo begaven wij ons 
naar de opsteekplaats in Alphen waar onze zijspannen veel bekijks trokken 
en wij de maaltijd zouden nuttigen. Wel moest ik mij van dochter Anna eerst 
ontdoen van enige onderweg opgelopen strepen en vlekken. Ik had volgens 
haar namelijk meer weg van een Zebra dan van een Homo sapiens. De 
afdruk van mijn stofbril en helm waren na het verwijderen van die 2 attribu-
ten wel heel erg aanwezig. Met enig poetswerk was dit al snel min of meer 
opgelost waarna tot versterking van de inwendige mens kon worden overge-
gaan. Het wachten op het eten viel sommigen wat lang, maar werd volgens 
de uitbater veroorzaakt door de overmatige bestelling van eieren. 40 stuks 
bleken voor zijn bakplaat toch teveel. Neemt niet weg dat het eten naar mijn 
bescheiden mening prima was. 
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Na deze tussenstop werd de rit weer hervat. Na wat hernieuwd gehap van 
stof en zand, veeel zand wel te verstaan, had Benno nog een toefje slagroom 
op de zandtaart van vandaag tegoed. Een prachtig mooie plas, breed en 
diep. Erg breed en diep zelfs. Zo breed dat je elkaar zeer eenvoudig kunt 
passeren voor als er soms iemand stilvalt, ideaal toch? Goed over nagedacht 
door Benno bij het uitzetten van de rit, of niet soms?? De plas was ook diep, 
vooral op rechts, maar daar geeft zo’n MT16 niet om, zo was Benno zijn 
gedachte. Alleen, de plas was erg diep, heel erg diep zelfs, zooo diep dat 
Benno, die natuurlijk netjes rechts hield, niet kon voorkomen dat de motor 
water aanzoog. En dan houdt het op, niet waar? Zelfs bij een Rus. Als het nou 
wodka was geweest, die plas, ja dan! Maar dat was het dus niet. 

Gelukkig stond Benno netjes op rechts en kon iedereen ook netjes passeren 
en deed dat dan ook vol overgave onder het motto: vlug over de weg, en 
beleefd naar de mensen. Aldus onze Benno onderhozend met Brabants 
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vloeibaar zand, veeel zand. Om daar-
na dezelfde Benno netjes uit de natte 
misére te redden met een kort sleepje. 
De bedoeling was om de watergesla-
gen Rus verder op de been te helpen, 
maar dat is helaas niet meer gelukt. 
Wel is het mijzelf gelukt om tijdens het 
passeren van stilgevallen Benno mijn 
beide laarzen vol te scheppen met 
water en zand, veeel zand. Stom!

Onder al deze omstandigheden werd helaas één van de deelnemers onwel. 
Hiervoor is 112 gebeld en hebben we de ambulance zo dicht mogelijk bij de 
patiënt geleid. Gelukkig bleek het uiteindelijk allemaal niet al te ernstig. Hij 
is door de ambu naar Robke en Thilly thuis gebracht. En vandaar opgehaald 
door familie, zo heb ik begrepen.

Als afsluiting van de rit moest dan Hannibal, ons span, zijn zijklepperende 
spierballen laten zien en Benno met combi naar de verharde weg slepen. 
Ook dat lukte nog, waarna we ons gezamenlijk naar het eindpunt begaven, 
alwaar we als afsluiting nog iets konden drinken. 

Maar laten we vooral ook Robke en Tilly voor hun gastvrijheid niet vergeten. 
En Benno, voor het uitzetten van deze Zandhappersrit editie 2019.
En Hannibal, zoveel plezier in ruil voor slechts 5 liter benzine, waar vind je 
dat nog?

Albert van der Haven
PS: het motto waaronder dit stukje geschreven is luidt als volgt: ik overdrijf, 
omwille van het effect.!



14

Nummer 116, juni 2019Ural Dnepr Club Nederland

Sleuteldag Hilversum 2019

Ook dit jaar mochten we gelukkig weer gebruik maken van de mooie sleu-
telruimte in Hilversum voor ons sleuteldagje. Op 13 april was het weer zover 
en het werd met recht een april dag. Qua weersomstandigheden hebben we 
alles van zon tot hagel gezien die dag. De organisatie had het gelukkig weer 
goed op orde en er stond een mooie tent buiten klaar voor ons. 
Binnen was de koffie warm en zoals altijd was het weer een verrassing voor 
ons wie er gaan opdraven en wat voor problemen zich laten aanschouwen. 

Nu, het was wat dat betreft weer ouderwets. Er werd volop gesleuteld en 
geleuterd rondom onze Russische dames. Sommigen komen alleen even een 
bakkie doen en hebben eigenlijk geen problemen, anderen hebben even 
advies nodig of komen wat spulletjes ophalen bij Jan. 

Gelukkig (voor de sleutelaars) zijn er ook altijd wel een paar uitdagingen te 
vinden op deze dagen. 
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Dit keer kon je kiezen uit o.a.:
• het vervangen van de balhoofdlagers (en alles wat er omheen hangt) van 

een oude Dnepr. 
• We hadden ook nog een klein tikje in het blok die aan het einde van de 

dag resulteert in een grote doos met onderdelen. 
• Een paar zijkleppers die even aandacht (en soms wat stroom) nodig heb-

ben en links en rechts een afstelling die gecontroleerd moest worden. 

Blijkbaar dekt deze dag nog steeds een behoefte binnen de club want er 
was genoeg te doen voor de deelnemers en bezoekers. Hoogst waarschijnlijk 
doen we in het najaar nog een dagje over maar dat wordt dan in het Zuiden 
bij mij in de achtertuin denk ik. We gaan het zien. 

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid, hulp en ondersteuning en tot de 
volgende keer maar weer.

 Benno
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Korte impressie van het voorjaarstreffen in Wagenberg
door : Luijt Postma
 
Om wat sneller naar het treffen te kunnen rijden, toch maar besloten om met 
de solo naar Wagenberg te gaan. Dus de meest noodzakelijke dingen op de 
motor gepakt en over de snelweg naar Wagenberg gereden. Het was niet 
druk op de weg en de route was simpel en eenvoudig. Bij aankomst waren er 
al een paar leden gearriveerd en het veldje dat voor ons was gereserveerd 
zag er gezellig uit. De kampbaas had een mega paraplu neergezet, waarin 
wij bij mogelijke neerslag zouden kunnen schuilen. Mijn tent was snel opgezet 
en dus een biertje opengetrokken en wat rond gekletst. Omdat mijn maag 
inmiddels begon te knorren had ik behoefte om wat te eten. Gelukkig had de 
camping daarin voorzien. Er was een kantine waar allerhande snacks werden 
bereid en beschikte deze over een winkeltje waar biologische producten 
werden verkocht. 

De plaatselijke brouwer had een proeverij georganiseerd en zo werden wij 
ingewijd in de geheimen van het ambachtelijke bier. De man had daartoe 
enige dozen met bier voor ons klaar gezet. Bij elk type gaf hij een uitleg 
over de gebruikte ingrediënten, soorten gist, wijze van brouwen en 
alcoholpercentages. Na een paar soorten te hebben geproefd kreeg ik wat 
last van concentratie verlies en liet ook Klaas Vaak van zich horen. Het werd 
een koude nacht zoals voorspeld, maar ik had daar rekening mee gehouden. 
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De volgende ochtend lag er een laagje winterse neerslag, vanwege de nacht-
vorst. Het ochtendritueel was als vanouds d.w.z. koffie drinken en eieren 
bakken. Het zou een drukke dag worden met een toerrit en de jaarlijkse alge-
mene leden vergadering. Om elf uur vertrokken wij van het veld volgens de 
inmiddels bekende follow-up formule. Ik zelf mocht bij Roel in de bak plaats-
nemen, wat een extra ervaring is als je er zelf meestal naast zit (nog bedankt 
Roel). De rit voerde door de dreven rondom Breda, met een tussenstop bij 
een pannenkoekenrestaurant. De pannenkoeken smaakten prima en de rit 
werd vervolgd. Ondanks een paar kleine pechgevalletjes verliep de tocht 
voorspoedig en arriveerden wij weer op de camping. In afwachting van de 
voorzitter en het tijdstip dat de vergadering zou beginnen, stond er nog een 
restant bier -die de brouwer (Ramses) voor ons had achter gelaten- op ons te 
wachten. Deze bieren smaakten echter nog net zo goed als de dag ervoor en 
de flessen raakten dan ook spoedig leeg. 

Inmiddels was de voorzitter aangekomen en schaarden wij ons rond de 
bestuurstafel om de agenda af te werken. Zoals bij de UDCN gebruikelijk 
duurde de zitting kort, ondanks een paar belangrijke punten zoals het aftre-
den van de voorzitter en het benoemen van een nieuwe kascommissie. Tijd 
voor de BBQ die er goed verzorgd uit zag en waar men zich met vol over-
gave op wist te storten. Ook aan een kampvuur -gestookt in een ton- was 
geen gebrek. Na nog een biertje en een volle maag en gezien het tijdstip, de 
tent weer opgezocht, want morgen moest de terugtocht weer worden aan-
vaard. De ochtend begon wat miezerig dus bracht de grote paraplu uitkomst 
om droog te kunnen ontbijten. 

Met een paar mensen is nog even de naweeën van de BBQ en het samenzijn 
rond het vuur opgeruimd, hierna klaarde het weer snel op en kon de motor 
droog worden opgepakt. Inmiddels waren ook de anderen bezig met inpak-
ken en werd er uitgezwaaid. De terug reis verliep voorspoedig, hoewel er 
toch aardig wat wind stond en was ik rond de middag weer thuis.

Bedankt allen voor het gezellige weekend.                 

       Luijt
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Een Dneprgroentje stelt zich voor………………
door: Harmen Westerlaan

Beste clubleden,
Als pas aangemeld clublid werd me verzocht om me, voorafgaand 
aan het bezoeken van evt. treffens, even beleefd voor te stellen.                                                                                                  
In eerste instantie was ik van plan om lekker anoniem clublid te blijven, maar 
toen ik onderwerpen als motorverleden en sleutelvaardigheden voorbij zag 
komen leek het me toch verstandig om evt. hooggespannen verwachtingen 
wat te gaan temperen.

Mijn naam is Harmen Westerlaan, ik ben geboren op 28 mei 1953. Mijn 
vrouw Antje is 7 jaar jonger, best wel handig als de leeftijd voor mantelzorg 
wat dichterbij komt. Thuiswonende kinderen heb ik al jaren niet meer: mijn 
oudste dochter woont in Andalusië, mijn jongste dochter woont met haar gezin 
(en mijn kleinkinderen) in San Francisco, alleen mijn zoon is het Groninger land 
trouw gebleven.                    

Mijn gezinsleden hebben niets met motorrijden: bij mezelf is het pas begon-
nen toen ik door een ziekte niet meer kon sporten, waarna mijn plannen 
voor deelname aan de noordpoolmarathon in de prullenbak belandden.                                                                                                           
Om dit te verwerken heb ik in 2012 motorrijles genomen, een Suzuki V-strom 
aangeschaft en ben ik in mijn eentje naar de Noordkaap gegaan. Sinds deze 
trip ben ik verslaafd aan het plannen en maken van motorreizen, inmiddels 
heb ik de meeste Europese landen al bezocht.                 

Door contacten met andere motormuizen ben ik er achter gekomen dat 
motorbezitters globaal in 2 groepen kunnen worden ingedeeld: 
groep 1 bestaat uit motorbezitters die graag sleutelen, 
groep 2 zijn de motorbezitters die graag rijden.           

Ik reken mezelf tot deze laatste groep: wat mijn sleutelvaardigheid betreft 
heeft mijn omgeving gemerkt dat het me onwaarschijnlijk vaak lukt om bouten 
kapot te draaien,  sinds de aanschaf van een momentsleutel is dit aantal 
incidenten wel wat afgenomen. 
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Inmiddels zie ik kans om het meeste onderhoud aan mijn motor zelf uit te voe-
ren, d.w.z. als dit beschreven staat in de meegeleverde handleiding.                                    

Ondanks mijn gegroeide zelfredzaamheid was mijn vrouw niet blij-verrast 
toen ik haar half april vertelde dat ik een zijspan voor haar had gekocht 
(“dan kun jij ook mee, gezellig”).     

Ze maakte zich zorgen om het gat in het huishoudboekje (“schat, hij is twee-
dehands en heel goedkoop in de motorrijtuigenbelasting”), maar toen de 
olijfgroene K750 werd afgeleverd vond ze hem toch wel mooi maar ook 
ontzettend oud (1966).                                        
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Mijn weerwoord (“da’s juist goed, zwaar ijzer en simpele techniek”) 
vond ze niet zo sterk (“voor jou is niks simpel”) en ik nam me dan ook 
voor om te rade te gaan bij mensen met wat meer technische ervaring.                                                                                                                                  
Na aanmelding bij de club heb ik eerst met mijn zijspan een ritje naar 
Marssum gemaakt om bij Jan Wassenaar wat olie en bougies te halen, hier 
kreeg ik al antwoord op mijn eerste vraag: ”hoe stel ik het stationair draaien 
af?”                                                                                              

Ik zie erg uit naar de eerstvolgende sleuteldag, want het is toch wel heel leuk 
als je van elkaar kunt leren.                               
                                                                                                                     
Heb ik dan zelf ook nog iets te bieden?  Ik heb ruim 40 jaar in het 
onderwijs gewerkt en aardig wat ervaring met de organisatie 
van schoolreisjes en schoolkampen.                                                                                                                                    
  
Nu het Watjestreffen op een nieuwe locatie moet worden gehouden lijkt het 
me leuk, indien er behoefte is aan meer organisatiekracht, om hieraan mee te 
werken.

Graag tot ziens bij één van de UDCN-treffens.

Harmen Westerlaan
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Mijn eerste zijspan treffen
door: Agnes 

Ik ben voor het eerst met Edward mee geweest naar het v(r)oorjaarstreffen 
van de UDCN. Ik mag daarom mijn ervaringen met jullie delen.
                
Na een prachtige rit van 
Alphen aan den Rijn naar 
Made kwamen we op de 
camping van Johan en 
Caroline, waar de meesten 
al geïnstalleerd waren op 
een groot veld, ik vond het 
er super gezellig uitzien. 
Voor mij waren er op een 
enkeling na allemaal nieuwe 
gezichten. Leuk dat er ook 
zoveel kinderen mee waren.

Voor ons was er geen plek 
meer op hetzelfde veld, dus 
hadden wij een plek op een 
ander veld gezocht. We 
stonden dicht bij het toilet-
gebouw, dat prima in orde 
was. Ik heb gehoord over 
treffens waar het sanitair te 
wensen overliet en voor mij was het wel een vereiste dat dat goed geregeld 
was. 

De hele camping was trouwens prima. De winkel had een goed aanbod 
streekproducten en groenten en fruit en ook de snackbar had genoeg keuze.
Nadat ik goed had gekeken hoe Edward de tent op zette (af en toe heb ik 
geholpen hoor, maar heb nog niet zoveel kampeerervaring) zijn we met Eef, 
Yvonne en Dirk (de hond, maar die kennen jullie wel) een stukje gaan lopen 
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door de heerlijk rustige omgeving.

Na de wandeling hebben we op het terras van de snackbar een lekker 
biertje uit het Ramses assortiment gedronken. Op een gegeven moment kwam 
Benno langs om te vertellen dat de bierproeverij zou beginnen. Deze wilden 
wij wel bijwonen dus gingen we richting de grote tent waar Ramses al was 
begonnen met de uitleg van het eerste biertje. 

Ik vond hem erg enthousiast en heb, net als volgens mij iedereen erg van de 
verschillende biertjes genoten. Mijn favoriet was de Illimani Espresso Porter, 
heerlijk die koffiesmaak. Na deze gezellige avond zijn we de tent ingekro-
pen. Dankzij joggingbroek, fleecetrui, wollen sokken en dubbele slaapzak 
hebben we het niet koud gehad, terwijl het wel had gevroren.

De volgende ochtend was het wel fris, maar de zon scheen en er waren maar 
een paar wolkjes in de verder blauwe lucht te bekennen. Ik was erg 
benieuwd hoe de rit zou verlopen. Helaas kwamen er al gauw donkere 
wolken aan en besloten we onze regenpakken aan te trekken. Dit was geen 



 23

overbodige luxe, want wat hebben we slecht weer gehad zeg. 
Regen, sneeuw, hagel en een straffe wind, maar gelukkig heeft de zon zich 
ook nog af en toe laten zien. De tocht was prachtig. Ik was nog niet eerder in 
deze omgeving geweest en heb er echt van genoten. Halverwege in Chaam 
hebben we bij Huis ten Bosch, een enig pannenkoekrestaurant, geluncht.

’s avonds na het eten hebben we ons opgewarmd bij het vuur en nog gezellig 
zitten praten en ons erg vermaakt met Frans die op verzoek het nummer De 
Nozem en de Non zong, nadat wij hadden beloofd mee te zingen.

Het weekend vond ik zeer geslaagd en goed georganiseerd. Ik ben weer 
een ervaring rijker en had het zeer zeker niet willen missen, maar was ook 
stiekem weer blij om naar huis te gaan omdat het daar lekker behaaglijk was 
met de verwarming aan. Hopelijk is het volgend jaar iets warmer, dan ga ik 
zeker weer mee.

Groetjes,

Agnes
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Terug van weggeweest!  
Marion Bilars presenteert:                           
                                                                                
De tien van de TWIN
 
Ditmaal met:

Naam:    Hidde van der Linde
Leeftijd:  38 jaar   
Gezinssamenstelling: 
Hidde, Betsy, Luuk 7, Mira 4 en Ilse 1, verder 2 katten, en een wisselend aan-
tal cavia’s meestal ca 5.
Beroep: Hydraulic engineer yacht equipment, ik ontwerp hydraulische 
systemen op superjachten, het leukste zijn problemen en die dan oplossen.
Motorpark: Ural IMZ-810-310, Suzuki DR750 Big, Suzuki LS650 Savage 
(eigenlijk van Betsy).

Lid van de UDCN sinds: ik geloof begin 2012 maar pas actief sinds vorig 
jaar.

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

Toen ik nog niet heel lang mijn motor rijbewijs had, heb ik zo’n Russisch span 
een keer gespot op de motorbeurs en die vond ik toen erg gaaf eruit zien, 
na wat googelen was zo’n ding toch wel erg onbetrouwbaar en zag ik er 
toch maar vanaf. In plaats daarvan kocht ik mijn Suzuki DR750 niet 
rollend en de motor liep ook niet. Na een paar maanden had ik hem weer 
aan de praat en hij bleef het ook maar gewoon doen, rijdt heerlijk maar er 
viel niet veel meer te klussen... Toen werd mijn vrouw zwanger van Luuk en ik 
dacht het is nu of nooit, na wat speuren een mooi zwart span gevonden 
op marktplaats, aangeschaft en tegenwoordig rijdt Luuk mee. 
En met een beetje moeite en geluk gaat hij ook steeds meer meehelpen met 
klussen als het nodig is.



26

Nummer 116, juni 2019Ural Dnepr Club Nederland

2. Wat is je beste herinnering aan je span? 

Ik vind het heel erg leuk om het motorplezier te delen met anderen, het is 
super leuk om samen met de kids te genieten van ritjes maken. Nog leuker als 
Betsy ook mee rijdt, maar meestal hebben we daar niet zoveel tijd voor. Mis-
schien is de leukste herinnering nog wel rijden en glijden op het moment 
dat er een pak sneeuw ligt, die paar keer dat dat kan, neem ik een paar uur 
vrij en dan ga ik lekker glijden.

3. En wat is je slechtste herinnering aan je span? 

Ach slechte herinneringen, een paar jaar geleden wilde ik met mijn Ural naar 
mijn werk in Leiden, poging 1 strandde in Woubrugge.
Met 1 roodgloeiende uitlaatpijp, ben ik maar weer heel rustig naar huis 
gereden. Bij poging 2 kwam ik tot in Hoogmade, en duurde de terugweg 
grotendeels over het fietspad alleen maar langer. En bij poging 3 slaagde 
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ik erin om mijn werk te halen en ook weer terug. Ik geloof dat het probleem 
was dat ik het benzine kraantje niet goed open draaide (in het donker).  

4. Heb je een leuke anekdote over de club? 

Nee, er schiet me niets te binnen.

5. Heb je nog andere hobby’s?

Ik heb ook een Buscampertje met hefdak, waar ik regelmatig aan klus en af 
en toe mee kampeer, bijvoorbeeld Pyreneeën, Schotland of UDCN 
treffen. Verder doe ik graag bordspelletjes. En natuurlijk leuke dingen met 
vrouw en kids.

6. wat was je beste treffen ooit?

Tot nu toe 1,5 watjes treffen, het voorjaarstreffen 2018 en het najaarstreffen 
van 2018, dus dit is nog een vrij makkelijke keus.  Het najaarstreffen was wat 
dichter bij huis en daarbij hebben we de heen en terug reis ook per span 
gedaan en in een koepeltentje geslapen dus die was in ieder geval het 
avontuurlijkst. Maar de 2 zandhapperritten vond ik ook erg gaaf.

7. welke motor uit het UDCN bestand vind jij het mooist? 

Welke ik het mooist vind weet ik niet zo goed, ik vind de motoren met zijklep-
per blokken er wel erg mooi uitzien, zeker in combinatie met zo’n fishtail 
uitlaatpijp. Maar ik kan niet echt een favoriet bedenken.

8. Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?

Geen haast, volop genieten.
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9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een opmer-
king?

Luuk en ik hebben al weer erg veel zin in het volgende treffen.

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

Ik wil de vader van oa. Dylan en Ketty hier graag voor uitnodigen: Fernando.      
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Algemene Leden Vergadering Ural/Dnepr Club Nederland 
dd. 4 mei 2019 te Wagenberg

1. Opening 
door de voorzitter om 18.30 uur

2. Mededelingen  
De voorzitter geeft aan bij het sluiten van deze vergadering te stoppen. Zie 
voor zijn volledige toespraak "Van de voorzitter" in deze Russian Twin.

3. Notulen vorige vergadering 
Worden akkoord bevonden

4. Verslag secretariaat en ledenadministratie
De door het secretariaat ontvangen stukken worden verder niet nader gespe-
cificeerd. Die ingekomen stukken die een antwoord behoefden zijn afge-
handeld 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 22 nieuwe leden 
bijgekomen dit jaar tot een totaal van 300 leden. In totaal hebben we 28 
leden geschrapt uit het ledenbestand. 13 leden hebben opgezegd met 
ingang van dit jaar en 15 leden hebben hun contributie niet betaald voor 1 
maart 2019.

5. Verslag penningmeester UDCN boekjaar 2018
Financieel gezien was 2018 een rustig jaar. Een paar zaken zal ik hieronder 
nader toelichten. 

Kosten
De kosten van de Twin zijn nagenoeg gelijk gebleven en de portokosten zijn 
door strak onderhandelen en goed opletten gedaald. Het grootste deel van 
de leden betaald per incasso. Dit kost ons relatief weinig tijd en geld. 
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Het sturen van facturen daarentegen is arbeidsintensief en kost veel porto 
omdat een groot deel van die categorie leden ons nog steeds geen mail-
adres gegeven heeft. 

Opbrengsten
Daartegenover staan dan ook de hogere inkomsten van contributie t.o.v. het 
begrootte bedrag. 

De kascontroleurs Jos en Michel hebben beide de stukken begin januari  ont-
vangen en beoordeeld, voorzover bekend zijn er geen onrechtmatigheden 
aangetroffen

6. Kascommissie
Het verheugt ons te kunnen melden dat de kascommissie (Michel Terlingen en 
Jos Luijckx) het bestuur bij deze dechargeert voor het boekjaar 2018.
Voor zover wij kunnen zien hebben wij geen onregelmatigheden kunnen aan-
treffen.

Tevens willen wij namens alle leden onze dank uitspreken voor het managen 
van onze motorclub, hetgeen jullie op voortreffelijke, over- en inzichtelijke 
manier doen.

Benoeming Kascommissie 2019: Edward Klarenbeek en Hidde van der Linde.
Er is geen reservecontroleur benoemd.

7. Verslag Redactie Russian Twin
Zoals gebruikelijk hebben we dit jaar weer een viertal Russian Twins opge-
leverd voor de leden. Aanbod van kopij viel het  afgelopen jaar nogal tegen. 
Meer kopij en rubrieken zijn zeker welkom op alle gebied. Het zou prettig 
zijn als er meer mensen  actief gaan bijdragen aan de Russian Twin om e.e.a. 
in goede banen te leiden.

De website en het forum lopen gewoon door zoals verwacht. Aantal Forum-
gebruikers is  stabiel en het gebruik ook.



 31

Vraag van Luijt (maker van de crypto in de Russian Twin); “Waarom zijn er 
geen inzendingen op de laatste crypto?”. Reactie van de redactie; “Waar-
schijnlijk te moeilijk”.

8. Verslag Clubwinkel
De clubwinkel heeft dit jaar goed gedraaid. De voorraden beginnen te dalen 
tot bestelhoeveelheid.
Er is behoefte aan nieuwe ontwerpen, daar gaat John voor zorgen.
Verder een dringende oproep om zo veel mogelijk via de mail vooraf te 
bestellen zodat er een goed beeld is wat er meegenomen moet worden naar 
een Treffen.

9. Evaluatie Treffens 2018

Watjestreffen
Huizen. Geslaagd weekend op de Woensberg. Mooie toertocht met prima 
weer. (laatste keer)
Deelnemers: 33 deelnemers (39)
Financieel:   Een positief resultaat van € -180,00
Toekomst:  Huidige opzet wordt voortgezet op een andere locatie (Vier-
houten) in dezelfde opzet. Na de eerste keer evalueren we of deze locatie 
net zo succesvol zal worden als in Huizen. 

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.
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Voorjaars Sleuteldag
Hilversum. Weer op onze locatie bij bouwbedrijf Manten (neef van Cees).
Opkomst van sleutelaars was iets minder dan vorig jaar. Kijkers waren er ook 
minder. 
Deelnemers: 5 sleutelaars en een kleine 20 bezoekers (7/15)
Financieel:  Een ingecalculeerd negatief resultaat van ± € 45,00 (lunch  
  aangeboden door UDCN)
Toekomst:  Zo doorgaan. Locatie is prima

Voorjaarstreffen
Vlijmen. Zorgboerderij De Locatie. Rommelige toertocht door navigatiepro-
blemen. Lekker weer.
Deelnemers: 35 incl. 7 kinderen (35/2)
Financieel:  Positief resultaat van € 73,00
Toekomst:  Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.

Zomertreffen
Tienhoven. Camping De Koekoek. Goed weer met veel wind op vrijdag. 
Mooie toertocht met wat doublures.
Deelnemers: 26 deelnemers waaronder 5 kinderen (40/7)
Financiëel:  Positief resultaat van € 280,00
Toekomst: Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.

Najaarstreffen
Bunnik. Buitengoed de Boomgaard. Prima weer en een mooie toertocht.
Deelnemers: 26 deelnemers waaronder 4 kinderen (14/4)
Financiëel:  Negatief resultaat van € 220,00
Toekomst:  Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.

Central Classics Beurs Najaar
Houten. Een hoop bekende gezichten gezien en een aantal bezoekers met 
gerichte belangstelling.
Bezoekers 60 bezoekers (schatting)
Financieel:  € 80,00  excl. promotiemateriaal 
Toekomst:  Doorgaan, leuk contact met leden en belangstellenden.
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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 2017 staan tussen haakjes achter de aantallen van 2018.
Het financieel resultaat van alle activiteiten is ongeveer € 150,00 positef.

10. Rondvraag. 

Geen vragen

Sluiting vergadering door de voorzitter om 18.49 uur
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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

WWW.ROLPA.NL
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Zomertreffen vlakbij de Waddenzee
21-22 en 23 juni

Na het Oostbloktreffen in Marrum 
waar je allerlei Oostblok motoren 
tegen kon komen, nu ons eigen UDCN 
Treffen op een plek waar we zo’n elf 
jaar (Nederland-Rusland EK 2008) 
geleden ook zijn geweest.

Sechts twintig kilometer ten noorden 
van Leeuwarden en slechts 3 kilometer 
van de Waddenkust ligt onze zomerse 
treffenlocatie. Op een privéterrein 
met beperkte sanitaire voorziening maar wel alle vrijheid. Honden zijn geen 
probleem, mits aangelijnd.

Er is beperkt stroom aanwezig, maar als je het echt nodig hebt zorg dan voor 
voldoende verlengsnoeren. Let op de openingstijden van de winkels, deze zijn 
eerder dicht dan wat de meeste mensen gewend zijn.

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

Ook de clubwinkel is aanwezig. Ben je nog op zoek naar iets bepaalds, geef 
het vooraf door aan de clubwinkel zij kunnen het dan meenemen.

Programma:

Vrijdag  Aankomst 
  Vanaf 12.00 uur zijn de eersten welkom 
  Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
  Winkels zijn vlakbij in Sint Annaparochie (AH tot 21.00 uur).
  ’s Avonds gezellig bijkletsen onder het genot van een drankje  
  bij het vuur.
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Zaterdag  11:00 uur Toertocht.
  Let op GEEN tankstop tijdens de route. Zorg voor een volle  
  tank. Er is een tankstation (Firezone) op twee kilometer   
  afstand in St. Jacobiparochie.
  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.

Aanmelden bij: Jan Wassenaar: jan.wassenaar@planet.nl

Calamiteiten: Roel de Glopper: 06-24738841

Adres:  Hovensterweg 2, 9079PE Sint Jacobiparochie

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.
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Aanhanger in het buitenland

Sommige motorrijders hangen een aanhanger achter hun solo of zijspan.
Mag dat? En als het mag wat zijn dan de regels? De Fema zet alles op een 
rijtje FEMA = Federation of European Motorcyclists’ Associations

Bij de ontwikkeling van de derde rijbewijsrichtlijn heeft de Europese Commis-
sie zich niet geraliseerd dat motorrijders een aanhanger kunnen trekken 
Dit betekent dat elk land zijn eigen regels heeft. (Of helemaal geen regels)
Hieronder een selectie van de gangbare Europese landen.
FEMA verzamelde zo veel mogelijk informatie over de specifieke regels per 
land. Als je aanvullende informatie hebt, mail dit naar info@fema-online.eu

Land  Toegestaan Max. snelheid 
Oostenrijk Ja  100 km/u Bron: ANWB
Max. gewicht onbekend  
Max. breedte 1 meter breed voor solo, niet breder dan zijspancombinatie 
Overig  Zijspanwiel moet geremd zijn en de aanhanger twee rode  
  reflectors 
 
België  Ja  120 km/u Bron: MAG B, Federale 
  Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Max. gewicht n.b.  
Max. breedte 1 meter breed voor solo, niet breder dan zijspancombinatie 
Overig Zijspanwiel moet geremd zijn en de aanhanger twee rode reflectors 
 
Tsjechië  ja  80 km/u Bron: UAMK
Max. gewicht n.b.  
Max. breedte n.b.  
Overig De aanhanger moet een EU goedkeuring hebben  
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Denmark  ja  80 km/u Bron: Danish Road Safety  
      Agency
Max. gewicht 150 kg  
Max. breedte maximum lengye 2,5 m. Maximum breedte 1 m.  
Overig geen 
   
Estland  Er zijn geen regels voor aanhangers 
  Bron: Informeer bij de Estlandse RDW

Finland  Ja  80 km/u Bron: Finse RDW
Max. gewicht Helft van het gewicht van de motorfiets  
Max. breedte 1,5 meter breed voor solo, niet breder dan zijspancombina 
  tie.
Overig  Aanhanger alleen met een volledig rijbewijs.  
   
Frankrijk Ja  als auto  Bron: Code de la Route
Max. gewicht Geladen de helft van het gewicht van een ongeladen motor. 
  Indien aanhanger zwaarder dan 80 kg. Oplooprem ver  
  plicht. Max. breedte Lengte 4 m. Breedte 2 m. 
Overig  Motorfiets moet goedgekeurd zijn om aanhanger te 
  trekken 

Duitsland Ja  60 km/u Bron: Federaal Ministerie  
      van Transport
Max. gewicht < 750 kg   
Max. breedte 1 m.  
Overig  Het is niet mogelijk aanhagers te registreren voor 
  snelheden hoger dan 60 km/u  
   
Griekenland Alleen bezoekers 80 km/u
Max. gewicht n.b.  
Max. breedte n.b.  
Overig  Geen bepaling in de nationale wetgeving betreffende 
  het rijden van een motorfietsmet aanhanger  
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Hongarije Ja als auto’s Bron: General Directorate 
     Road & Saferty Services
Max. gewicht 80 kg   
Max. breedte n.b.  
Overig  De stabiliteit mag niet worden beïnvloed, de aanhanger   
  mag slechts één wiel hebben en alleen toegestaan achter  
  een solomotor. Alleen met een volledig rijbewijs  
   
Ierland  Ja 80 km/u Bron: Road Safety Authority, 
     MAG IE
Max. gewicht geladen gewicht < 150 kg.  
Max. breedte 1 m.  
Overig  Cilinderinhoud moet meer dan 125 cc zijn  
   
Italië Ja 80 km/u
Max. gewicht Geladen gewicht max de helft van de motor  
Max. breedte n.b.  
Overig n.b.  
   
Letland Ja 90 km/u 
Max. gewicht n.b.  
Max. breedte n.b.  
Overig  Alleen speciaal ontworpen (gefabriceerde) aanhangwagens 
  voor motorfietsen  

Litouwen Nee   Bron: ANWB

Luxumburg Ja 90 km/u 
Max. gewicht n.b.  
Max. breedte n.b.  
Overig geen  
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Nederland ja 90 km/u 
Max. gewicht Geladen de helft van het gewicht van een ongeladen motor.  
Max. breedte 2 m.  
Overig  max. hoogte: 1 meter, max. lengte: max. 2,5 meter van de  
  achteras van de motorfiets. Bij een aanhanger achter een  
  motorfiets met zijspan moet het zijspanwiel een rem hebben. 
    
Noorwegen Ja  80 km/u
Max. gewicht Geladen gewicht max de helft van de motor  
Max. breedte 1,25 m.  
Overig  Breedte van de koppelingsbal min. 50 mm. 
  Het koppelingsysteem moet worden goedgekeurd voor de 
  lading die het draagt. Motor moet meer dan 125 cc zijn. 
 
Polen  Ja 80 km/u 
Max. gewicht n.b.  
Max. breedte n.b.  
Overig  Verplicht dimlicht overdag, dronken passagiers mogen niet 
  achter op de motor, maar zijn toegestaan in de zijspan 
 
Portugal Ja 80-100 km/u
Max. gewicht n.b. Max. breedte n.b. 
Overig  Verplicht dimlicht overdag, motorfietsen mogen niet altijd  
  inhalen
   
Roemenië Ja <10 km  Bron: Ministerie van Binnenlandse  
     Zaken
Max. gewicht 750 kg. 
Max. breedte n.b. 
Overig  maximale snelheid met een aanhanger is 10 km /u onder 
  de maximale snelheid. Eén as, met een geldige verzekerings 
  polis.  
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Slowakije Nee Bron: Ministerie van Infrastructuur  
 
Slovenië Ja 100 km/u Bron: Ministerie van Infrastructuur
Max. gewicht n.b. 
Max. breedte n.b   
Overig Z elfde regels als voor aanhanger tot 750 kg. achter een auto 
 
Spanje  Ja 108 km 
Max. gewicht Geladen gewicht max de helft van de motor  
Max. breedte n.b.  
Overig  < 10 % van de max. snelheid. 
  Aanhanger alleen toegestaan overdag en met duidelijk zicht 
 
Zweden  Ja 80 km/u Bron: Ministerie van Transport
Max. gewicht Max. het gewicht van de motorfiets 
Max. breedte 1.25 m, 2 m bij zijspan  
Overig  Geen registratieplicht, goedgekeurde banden en verlichting. 
 
Zwitzerland Ja 80 km/u Bron: Federal Roads Office (FEDRO)
Max. gewicht n.b. Max. breedte n.b. 
Overig  Afzonderlijk vignet voor aanhangwagen op snelwegen 
 
Groot Brittannië Ja 96 km/u Bron: BMF
Max. gewicht 150 kg of <2/3 van het leeggewicht   
Max. breedte 1 m.  
Overig  Motorfietsen zwaarder dan 125 cc.

Meer info vind je op:

http://www.fema-online.eu/website/index.php/consumer-information/riding-
abroad
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UDCN Agenda 2018/2019

21-22-23 juni ZOMERTREFFEN

Het Zomertreffen is in de buurt van St. Anna-
parochie Dat wordt dus lekker uitwaaien en 
een toertocht met weinig stoplichten. Honden 
en campers toegestaan.

7 september VLIETLANDERIT

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

13-14 en 15 september NAJAARSTREFFEN

Het laatste weekend is op rand van de Veluwe. Combinatie van bossen en 
het rivierenlandschap. Honden en campers toegestaan.

5 oktober SLEUTELDAG NAJAAR

Wij streven naar een tweede Sleuteldag is in het zuiden van het land.In de 
loop van het jaar wordt dat verder duidelijk. Wellicht is er een mogelijk-
heid tot overnachten.

14 en 15 december Central Classics Beurs in Houten

Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de Central Classics Beurs in 
Houten. http://www.centralclassics.nl/

Zelf een Treffen organiseren met ondersteuning vanuit de club?
Dat horen we graag, neem contact op met Roel de Glopper.

evenementen@udcn.nl
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Het Voorjaars treffen 3,4 en 5 mei.
door: Carolien van Leeuwen

Vrijdagochtend alles ingepakt om op weg te gaan naar het (wereldwijd) 
bekende Made. Dit keer werd het treffen gehouden op boerderij camping 
Johan en Caroline, op de website ziet het er al erg leuk uit, dus we zijn 
benieuwd.

Evert-Jan en Heleen zetten de Dnepr op de aanhanger achter onze vw cam-
perbusje, zo vertrekken we om ongeveer 11 uur richting de camping. 
Daar aangekomen hebben we een mooi plekje uitgezocht.

Op het stukje veld wat voor ons beschikbaar is, staat ook een hele mooie 
grote tent, heerlijk om onder te zitten als het zou gaan regenen en waaien, 
want de weersvoorspellingen voor het weekend zijn niet echt best, dus deze 
tent komt vast goed van pas.
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Op de camping is genoeg te doen voor de kinderen, lekker springen op de 
trampoline of op het hele grote overdekte springkussen, ook is er dit 
weekend een kleine mini-kermis dus genoeg te doen, de kinderen die 
vermaken zich wel, daar hebben we geen omkijken meer naar. In de middag 
komt het veld aardig vol te staan.

In de avond is iedereen op zichzelf aangewezen voor de avondmaaltijd, en 
daarna gaan we bij de tent even een lekkere warme kop thee drinken, het is 
zo langzamerhand al kouder geworden, en dan is dat wel erg lekker.
In de avond gezellig gekletst, en een wijntje gedronken, toch wel vroeg naar 
bed gegaan, want ik vond het wel koud worden buiten.

Na een nacht heerlijk geslapen te hebben, schijnt 's ochtends de zon. Wat 
een mooi begin van de dag. Vandaag is de tourrit, hopelijk blijft de zon 
schijnen, maar je weet maar nooit in ons land. Bij het ontbijt een gebakken ei 
met spek, en een kop koffie. Nadat iedereen zo'n beetje wakker is geworden 
en het ontbijt op heeft, is het al weer bijna tijd om de tourrit te gaan rijden. 
Zoals altijd word van te voren even een praatje gehouden over hoe en wat 
en dan vertrekken we.

We hadden gehoopt dat 
de zon zou blijven schijnen 
maar helaas, vooral in het 
begin van de rit komt er 
een stevige hagelbui over 
ons heen. Met een koude 
wind en regen/hagel is het 
echt wel koud tijdens de 
rit. Onze stop is bij pan-
nenkoekenhuis ten Bosch, 
hier kunnen we even lekker 
opwarmen en hebben we 
heerlijk gegeten. 
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Daarna rijden we weer verder, over landweggetjes tussen weilanden door, 
om zo weer uit te komen in het dorp Made waar gestopt word bij de Albert 
Heijn om inkopen te doen voor de barbecue. Als we terug komen op de 
camping schijnt gelukkig de zon en kunnen we nog even lekker genieten. 

Half zeven is het tijd voor de jaarlijkse Algemene Leden vergadering, met het 
bericht dat Frans de Wit opstapt als voorzitter, wie neemt het stokje/hamer 
van hem over?? 

Na de vergadering word er nog even gewacht tot 20.00uur, want dan is er 
zoals altijd op 4 mei 2 minuten stilte. Hierna word alles klaar gezet voor de 
barbecue, heerlijke salades, stokbrood met saté saus, en zelfs fruit na! 
Nadat we gegeten hebben, nemen we nog een warme kop koffie en thee, 
even lekker opwarmen van binnen. Het is namelijk best wel koud buiten, 
vooral als je zo stil zit. Ook deze avond maken we het niet laat en gaan we 
toch, ook al is het erg gezellig, wel weer bijtijds slapen. 

De volgende ochtend is het weer de ochtend van alles inpakken, en opladen. 
Iedereen pakt zijn spullen weer bij elkaar om naar huis terug te gaan.  Het 
was weer een erg leuk en gezellig weekend, we hebben er van genoten, 
ondanks de kou! 
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Najaarstreffen in de veluwse heuvels
13-14 en 15 september 2018

Het najaarsweekend valt laat dit jaar. Dit komt omdat ons treffen altijd het 
tweede volle weekend van september is. Dit jaar starten de volle weekenden 
laat in september.

We gaan dit jaar op herhaling naar een bekende locatie. Boerderijcamping 
’t Klooster in de buurt van Wapenveld. Deze camping ligt in de uiterwaarden 
van de IJssel. Voorwaarden voor een prachtige toertocht zijn dus volop 
aanwezig. Honden zijn (aangelijnd) welkom en kinderen ook.

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

Verder is het programma zoals altijd. Eten, drinken, slapen, toeren, BBQ, 
drinken en slapen. Ook de clubwinkel is aanwezig. Ben je nog op zoek naar 
iets bepaalds, geef het vooraf door aan de clubwinkel zij kunnen het dan 
meenemen.

Programma: 

Vrijdag  14.00 uur Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
  
Zaterdag 10.30 uur Toerrit door het bos en rivieren landschap. 
  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    
  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.
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Adres
      
Camping ’t Klooster www.camping-t-klooster.nl 
Ellenhoorn 6
8191 HC Wapenveld.

Opgave bij  Michel Terlingen  E-mail: m.terlingen2@kpnplanet.nl
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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Speciale gereedschappen
voor bijzondere mensen

We kennen ze allemaal denk ik wel, de zgn. speciale gereedschappen die je 
nodig hebt om een motorfiets of ander gemotoriseerd object op een goede 
verantwoorde manier in elkaar te zetten. Sleutelen aan een Russische motor is 
iets wat je eigenlijk met een standaard schroevendraaier en steeksleutelsetje al 
heel aardig aankunt. Toch zijn er van die kleine hulpjes die het werken een stuk 
handiger maken. 

De meesten van ons zijn niet voorzien van een volledige werkplaats-uitrusting 
en er wordt dan ook links en rechts wel wat afgeknutseld aan speciale gereed-
schapjes. Vaak aangepaste gewone gereedschappen maar soms vernuftige 
hulpstukken. Ik heb zelf door de jaren heen voor veel verschillende motoren als 
hulpjes gemaakt wat dat betreft. 

Van de doorgeslepen steeksleutel 12/13 om gemakkelijker bij de carburateur 
moertjes te kunnen tot verbogen sleutels, afgezaagde inbussen om bij BMW bij 
de aftapbout van de bak van een S-je te kunnen bv. etc. Ik ben eigenlijk wel 
heel benieuwd wat jullie nu zelf allemaal in elkaar geknutseld hebben voor dit 
doel.

Bijgaande een paar van mijn voorbeelden:

• Afgezaagde, gevijlde en geknikte steeksleutels
• Stukje plankenrail met bouten om het BDP van een zijklepper goed te kun-

nen bepalen en uitmeten
• Boutjes M8, fijne draad met moeren om de koppelingsplaten gemakkelijker 

te kunnen plaatsen en verwijderen, bijbehorend natuurlijk een afgedankte 
versnellingsbakas om het spul beter gecentreerd te hebben

• Aantal stukken PVC pijp van diverse diameters om keerringen gecontro-
leerd op de plaats te kunnen tikken

• Lapje plastic (PET-fles) om seals onbeschadigd over de splines van de 
assen te werken
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En dit is dan nog vnl. Rus georienteerd. Voor de BMWs en Landrovers heb ik 
ook nog links en rechts wel wat gemaakt in het verleden.

Verras me met je hulpstukken en aanpassingen, bij voorkeur wel motorgericht 
natuurlijk !!

groeten,

Benno
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Motocrypto Twin nr. 116

Hallo puzzelaars. Om te beginnen de oplossing 
van de vorige crypto:

1.Watten,2.Eempolder,3.sleutelmoment,4.
Baarn,5.Naarden,6.Oudvalkeveen,7.Spiegel-
plas, 8.Followup,9.Gluhwein en 10.Captains-
dinner.

Helaas was de respons wat laag, maar geluk-
kig hebben we wel een inzending ontvangen van Anke en Wim. Echter maar 
helaas kunnen wij punt 6. (Oudevalkermeer) en 7. (Spiegelglad) niet goed-
keuren. 

Wij willen tevens aandacht vragen voor onze trouwe inzender Dolf. Door 
ziekte is hij helaas niet meer in staat om op onze Motocrypto’s te reageren. 
Wij wensen Dolf en zijn familie veel strekte toe in deze moeilijke tijd.

Nieuwe opgave:
Onze crypto bedenker heeft getracht om de toegankelijkheid tot de oplossin-
gen wat makkelijker te maken, dus laat je fantasie de vrije loop, succes!
1. Geen opvallend model.     ..a..aa..
2. Grappige zijspanwagen.    ..oe..e .a.
3. Pech onderweg.      ..aa. i. .e. .ie.
4. Brandstof en er snel vandoor.    O.e…aaie.
5. Knijp ‘m onderweg.     .o..e.i..
6. Die gaan tot de bodem.     .ui.e..
7. Hebben verstand van vertraging.   .e..i…e.
8. Behoorlijk van het pad af.    .o.o…o..
9. Een Griekse god in wankel evenwicht.   e..u.e.
10. Staat er belachelijk voor met een Zero.   .aa..aa.

Wij wensen je veel succes en stuur je oplossing naar: luijt.postma@gmail.com
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Met Batten in de bocht 
Gerwin Batten

Overgenomen uit Mag-a-zine 158, oktober 
2018 – www.motorrijdersactiegroep.nl

Met de veilige bochtenlijn uit het vorige nummer 
als basis is het tijd om eens verder naar stuur-
technieken te kijken. Op welke manieren kun je 
een bocht door en hoe doe je dat het best?

In grote lijnen zijn er drie manieren om een 
bocht te nemen.

• Je blijft zelf rechtop zitten en drukt de motor   
   onder je weg. Dat wordt afschuinen of doorkantelen genoemd.
• Je leunt met je motor mee: je volgt de hoek van je motor met je lichaam.
• Racers leunen verder de bocht in dan de motor en gaan daarbij vaak naast
   het zadel zitten. Alleen op die manier kun je ook een knee-down maken.

In deze aflevering houden we het bij die eerste techniek. Dat is in principe 
de beste manier om korte bochten te maken. Denk bijvoorbeeld aan straatje 
keren. Het feit dat je zelf rechtop blijft zitten betekent ook dat je je motor 
heel snel van links naar rechts kunt bewegen. Ideaal bij een slalom maar ook 
bij rotondes, bijvoorbeeld. Ga je meeleunend of verzittend door de bocht, 
dan zijn die snelle links-rechtswissels natuurlijk een stuk lastiger. Met snelle 
wissels zijn ook snelle correcties makkelijker. En als bijkomend voordeel: je 
laat je motor het grootste deel van het werk doen!

Ook de halve draai en het achtje bij rijlessen doe je door je motor af te 
schuinen. Een belangrijk element bij die oefeningen is dat je goed de bocht 
door- of inkijkt. In mijn lessen zie ik vaak dat mensen zichzelf daarbij een 
grens opleggen. Ze willen tot daar, en geen stap verder. Pas je dat ook toe 
op je kijktechniek, dan zul je ook nooit verder een bocht leren indraaien. 
Dat betekent dat je bochten ruimer worden dan je wilt. Durf je je richtpunt 
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(daar is-ie weer!) en dus ook je grens iets verder te leggen, dan merk je dat 
je motor als vanzelf volgt: hij gaat een stuk schuiner, dus je bocht wordt al 
een stuk minder ruim. Om te onthouden: omvallen doet hij eigenlijk pas als de 
aandrijving stilvalt. 

Net zo belangrijk is dat je bij deze stuurtechniek je gewicht op je heupen 
laat rusten, en dat je die heupen heel ontspannen houdt. Als je ze vastzet, kun 
je je motor namelijk niet afschuinen. Vaak hebben instructeurs het dan over 
sturen met je heupen. Dan stuur je niet écht met je heupen, maar het helpt 
wel om het zo te voelen. Kijk je echt ver de bocht in en doen je heupen losjes 
mee, dan gaat die motor alweer een stukje platter. Laat dat gewoon gebeu-
ren. Klamp je niet vast aan je stuur. Doe je dat wel, dan werk je jezelf en je 
motor alleen maar tegen. Hou met je dijen contact met de tank en hou met je 
hakken contact met je motor. Dat is goed voor die ontspannen zithouding en 
belangrijk als je nog een stapje verder wilt gaan.

De bocht kan namelijk nóg korter. Zit je rechtop op je afgeschuinde motor, 
strek dan je arm aan de binnenkant van de bocht: dan duw je je motor nog 
iets verder onder je weg. Dat effect kun je versterken door je buitenste knie 
wat steviger tegen je tank aan te drukken. Wil je er nog een schepje boven-
op, dan zet je met je binnenste voet wat meer druk op de voetsteun. Ja, er 
is discussie over het effect daarvan – maar bij bochten maken gaat het voor 
een deel ook om je gevoel met die motor. En als die druk op dat stepje voor 
jou helpt om je bochtstraal te verkleinen, dan helpt het. Zo simpel is het. 

Een laatste belangrijk truc is om krappe bochten met een slepende achterrem 
te nemen. Dan zorg je met je gas voor een constante aandrijving, wat extra 
stabiliteit geeft. Ook vermijd je zo het aan/uit-effect waar sommige motoren 
last van hebben, en wat je zeker in krappe bochtjes lelijk op kan breken.

Theorie genoeg? Zoek een ruime parkeerplaats op en aan het werk!
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De Russische keuken

Onze lijfkok Boris heeft zich weer eens ver-
diept in de geheimen van de Russische keuken 
en schets een beeld van hoe de boeren, de 
gegoede burgerij en de adel, zich in de tijd 
van de Tsaren te goed deden aan hun wel 
gedekte tafels.

De Russische keuken kent gerechten die al eeu-
wenlang van generatie op generatie worden 
doorgegeven. Het is een boerenkeuken zonder 
poespas. Het eten is sober en voedzaam en is 
vaak gebaseerd op wat het ‘land’ te bieden heeft. Er worden, naast zout, 
weinig kruiden (peper en laurier) en specerijen gebruikt. Brood, met name het 
bruine ‘Borodinski’ brood is bij iedere maaltijd ruimschoots aanwezig. In de 
Russische geschiedenis was er vaak sprake van grote schaarste waardoor de 
keuken erg economisch is geworden. Er wordt niets weggegooid.

Het is niet eenvoudig om de Russische keuken in zijn totaal weer te geven. 
De voormalige Sovjet-Unie kende ruim 100 nationaliteiten die elk hun eigen 
karakteristieke gerechten kennen. Zij aten wat het land te bieden had en dat 
was sterk afhankelijk van het klimaat. Daarnaast werd de Russische keuken 
ook sterk bepaald door het orthodoxe geloof dat veel vastendagen kent 
waarbij het eten van vlees, eieren en melkproducten verboden is. Rundvlees is 
daardoor nooit echt een topper geworden.

Desondanks zijn er toch wel invloeden van buitenaf die de keuken heb-
ben gevormd. In de 13e eeuw waren de Tartaren heer en meester en in de 
18e eeuw was Peter de Grote de man die veel Zweedse, Duitse, maar ook 
Nederlandse koks naar Rusland bracht. Zij brachten ieder hun eigen gerech-
ten me. Zo kwamen bijvoorbeeld buitenlandse kazen, haring en verschillende 
salades op de Russische tafels. 
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Aan het einde van de 18e eeuw hadden de heersende Tsaren Franse koks in 
dienst die behoorlijk wat invloed hadden. Men zegt dat zij het waren die als 
eerste de ‘boeuf Stroganoff’ serveerden. 

Russen eten twee keer per dag warm. De ‘obeyd’ (lunch) is meestal het 
belangrijkste eetmoment. Ruim gevulde soepen, zuurkool, bliny’s (pannen-
koekjes van boekweimeel) en ‘zakoeski (kleine koude hapjes) vergezeld van 
een stevige borrel zijn belangrijke kenmerken.  Evenals de prachtig gedekte 
tafel die al klaar staat voordat de gasten hun opwachting maken. Het diner 
in de avond is een afgeslankte versie van het middagmaal.

“Russische Sigaren” 

Ingrediënten voor 8 personen - 2 aardappelen, geschild - 2 grote wortels, 
geschild - 200 gr. doperwten - ca. 4 el. mayOnaise (meer of minder naar 
smaak) - 4 plakjes gekookte ham - zout en peper, naar smaak 

Tijd: 20-30 min. 
Keuken: Internationaal 
Soort_gerecht: Borrelhapje 

Hamrolletjes, gevuld met Russische salade. 

Anders dan de naam doet vermoeden, at ik dit simpele gerechtje voor het 
eerst in Italië. Daar is de insalata Russa een populair lunchgerecht en anti-
pasto. Bij de versafdeling van veel Italiaanse supermarkten wordt deze sala-
de dan ook ter plekke gemaakt. Je kunt de salade echter ook heel makkelijk 
zelf maken, wat natuurlijk des te lekkerder is! Bij dit recept wordt de salade 
opgerold in gekookte ham, als of het sigaren zijn. In een handomdraai zet je 
zo een borrel-, of voorgerechtje op tafel! Smakelijk! 

Bereidingswijze 
Snijd de aardappels en de wortels in even grote blokjes, ongeveer zo groot 
als de doperwten. 
Doe de wortels in een pan met water en breng dit aan de kook. Voeg na 
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twee minuten de aardappelen toe en na nog eens drie minuten de doperw-
ten. Breng op smaak met een snufje zout. De bedoeling is dat alle groenten 
beetgaar zijn. 

Giet de groenten af en laat ze volledig afkoelen. 
Doe de gekookte groenten in een grote kom en voeg de mayonaise toe. Roer 
alles goed door elkaar en breng op smaak met peper en eventueel zout 

Leg de plakjes ham op een werkblad. Beleg ieder plakje met ca. één el van 
de Russische salade. Rol ieder plakje ham vervolgens op als een sigaar. 
Snijd ieder hamrolletje door de helft en leg op een dienblad. Garneer het 
geheel eventueel met geraspte wortel en dun gesneden paprika. 

Serveer koud. 

Serveertips 

De Russische salade zelf kun je makkelijk een 
dag van te voren maken (mits gekoeld bewaard natuurlijk)  

Drank advies: Een ijskoude Vodka vooraf en de maaltijd begeleiden met   
  frisse witte wijn.
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Steunpuntenlijst 2019

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 2019






