
Officieel Orgaan van de 
Ural Dnepr Club Nederland
Nummer 118,  december 2019

Russian Twin



Colofon

Uitgever:
Ural Dnepr Club Nederland , Website: WWW.UDCN.NL

Credits:
kopij met dank aan velen, waaronder de MAG.

Redaktie: 
Benno van Ham  John van Ierland    
Daniëlstraat 3  john@udcn.nl    
4771 RP Langeweg     
Benno@udcn.nl    

Copy en Foto’s:
Alle kopij dient schriftelijk of digitaal te worden aangeleverd. Bij voorkeur digitaal in txt-
formaat. Foto’s  als afdruk of gescand opsturen, bij voorkeur zwart/wit i.v.m. kwaliteit. Foto’s 
worden indien gewenst retour gestuurd. De redactie houdt zich het recht voor om zonder 
opgaaf van reden, ingezonden  artikelen te weigeren, te wijzigen of in te korten. Delen van 
publicaties of publicaties kunnen op de website gepubliceerd worden zonder daartoe vooraf 
toestemming te vragen. Opsturen naar: redactie@udcn.nl

Bestuur:
Arjen van Viegen Interim-voorzitter voorzitter@udcn.nl
Roel de Glopper Evenementen  / secretariaat evenementen@udcn.nl
  secretaris@udcn.nl
Sandra Korpershoek Penningmeester penningmeester@udcn.nl
Ruud Korpershoek Technische commissie techniek@udcn.nl
Benno van Ham Redactie benno@udcn.nl
John van Ierland Redactie john@udcn.nl
Gerrit Busweiler Clubwinkel clubwinkel@udcn.nl

Contributie:
Inschrijfgeld  € 5,-
Volwassene  € 22,50 bij machtiging. + € 1.50 administratiekosten anders.
Buitenlandse leden toeslag € 5,00
Kinderen   Gratis onder de 16 jaar 

Secretariaat en Ledenadministratie
Evenaar 61  
3454 RB De Meern  
secretaris@udcn.nl

Gironummer NL94 INGB 0002594048 o.v.v. UDCN 

Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van januari tot januari. Voor mutaties, 
opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij onze leden-
administratie. 



 1

Inhoudsopgave
Een “Van de Voorzitter” zonder voorzitter.   2
Van de redactie       4
Themadag brandstoffen en smeermiddelen    7
Bestuurlijke zaken      8
Dag UDCN leden      10
Even voorstellen…       18
De ware Jacob       20
Vlietlanderit STOPT      22
Central Classics beurs       26
Verslag Najaarstreffen Wapenveld     28
UDCN Agenda 2019/2020     32
Najaarstreffen 2019: Wapenveld    34
Motocrypto Twin nr. 117      40
Even voorstellen       42
Reisverslag Isle Of Man-Lake District      45
WATJES TREFFEN op 7-8 en 9 februari 2019   50
Met Batten in de bocht       53
De Russische keuken       55
Steunpuntenlijst 2019/2020     56



2

Nummer 118, december 2019Ural Dnepr Club Nederland

Een “Van de Voorzitter” zonder voorzitter.

Beste Leden,

Sinds Frans afgelopen voorjaar de 
voorzittershamer neerlegde is er geen 
“van de voorzitter” meer verschenen in 
de Russian Twin. Een heel gemis, wat ik 
hierbij een beetje hoop in te vullen. 

Afgelopen november heb ik het bestuur 
namelijk aangeboden om niet alleen het 
bestuur te komen versterken, maar ook 
de taak van voorzitter waar te nemen. 
Uiteraard ad-interim, want een echte 
voorzitter hoort gekozen te zijn door de 
leden op een Algemene Leden-
vergadering. Die is pas aankomend 
voorjaar, maar zolang kunnen we uiter-
aard niet wachten met een “van de 
voorzitter”. Vandaar de huidige, wat 
merkwaardige titel. 

Het wordt daarmee helaas wel een korte “van de voorzitter”, want de laat-
ste keer dat ik ergens voorzitter van was, was in 2004. En ik moet er weer 
een beetje in komen. 

Op het moment dat ik dit schrijf vriest het buiten een paar graden, ligt de 
weg vol dode bladeren en pekel en hangt er mist: het is najaar.  Voor som-
mige leden een periode om de motor tot nader order binnen te parkeren en/
of technisch onder handen te nemen. Andere pakken hem juist in deze tijd van 
het jaar met enige regelmaat en roemen hun Russisch span om de controleer-
baarheid op glad wegdek en hopen heimelijk op een pak sneeuw om er eens 
flink in te driften en te glibberen. 
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Die diversiteit is een van de mooie dingen van zowel de Russische motoren 
als deze vereniging: wat je voorkeur ook is, wat je er ook mee doet en hoe 
je het ook wilt: eigenlijk kan het allemaal. Zolang je er niemand mee stoort is 
het allemaal goed. In een wereld die bol staat van de protestgroepjes en de 
onverdraagzaamheid voelt dat voor mij soms als een verademing.  Laten we 
met zijn allen proberen dat zo te houden. 

Rest mij om iedereen vanaf deze plaats een goede jaarwisseling toe te 
wensen, te bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar en de hoop uit te 
spreken iedereen weer te mogen begroeten in 2020!!

Arjen van Viegen
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Van de redactie

Ja, zoals je al gelezen hebt hebben we een nieuwe Interim-voorzitter. 
Na een aantal maanden zonder te hebben doorgemaakt waren we er echt 
aan toe :). Gelukkig heeft hij al wat bestuurlijke ervaring, daar kunnen we 
wat van leren misschien. 

Dit keer ligt weer de vierde en laatste twin van het jaar, voor je klaar. Dit 
nummer hebben we veelal bijdragen van onze leden die we kunnen plaat-
sen. en, jippie, ik heb er zelfs een paar niet meer kunnen plaatsen deze twin 
die mee door mogen naar 2020.  Laten we hopen dat die trend doorzet in 
2020. 

Het komende jaar gaat sowieso voor de UDCN weer een bijzonder jaar 
worden want het is het jaar dat we 30 jaar bestaan als vereniging. Best een 
lange tijd als je het zo bekijkt. Daarnaast mogen we als bestuur ook gelukkig 
zijn met zo’t trouwe hoeveelheid leden want we zitten al jarenlang rond de 
300 leden. Elk jaar een paar erbij en eraf maar gemiddeld blijft het UDCN 
lid redelijk trouw aan zijn vereniging. Ik heb uit de administratie een 
tabelletje gemaakt (voorzover we alles weten van jullie natuurlijk.

Van de 295 leden in december 2019 was de verdeling als volgt:
Over het algemeen dus een redelijk 
trouw clubje. Bijna de helft van de leden 
is dat al langer dan 10 jaar. Daarnaast 
een gezonde aanwas van 35% leden 
die minder dan 5 jaar lid zijn. Weliswaar 
is dat de groep waar ook het grootste 
verloop in zit als club maar toch. 

Naast de relatief stabiele ledenaantallen in de vereniging lijkt ook de sfeer 
vrij stabiel. Volgens mij is iedereen redelijk tevreden met hoe het allemaal 
loopt, zo niet, meld je dan bij het bestuur. Natuurlijk het liefste met goede 
voorstellen om het te verbeteren. Iets om als goed voornemen voor 2020 te 
hebben misschien ? Het komende jubileumjaar zal qua treffens ietsje anders 
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verlopen dan je gewend bent. Houd de aankondigingen en agenda daarom 
goed in de gaten want je weet maar nooit wat je anders gaat missen. 

Deze twin is dit stukje ook eens een keer helemaal van mij. John, mijn mede 
-redacteur is wintervakantie aan het houden down-under en zijn aanvulling 
zul je dus moeten missen dit keer. Hopelijk komt hij opgefrist en vol met leuke 
verhalen weer terug.

Hier in Langeweg is ook de winter aangebroken, de klussen liggen een beetje 
stil, het spul rijdt waar nodig en dus werd het tijd voor een leuk winterpro-
jectje. Ik had al langer mijn zinnen staan een apart Oostblok-ding, eens 
iets anders dan de gebruikelijke boxers. Ik weet dat o.a. Huib me nu zeer 
ongelovig gaat aankijken maar de keus is gevallen op een echte Oostblok 
Tweetakt. Kan ik het forum en de wegen ook eens beetje extra gaan ver-
vuilen met vette dampen. 

Tenminste, zolang het nog kan, want in Europa zijn we langzamerhand wel 
erg aan het doorslaan in ons milieubeleid vind ik. Behalve een belachelijk 
hoge houderschapsbelasting mag ik tegenwoordig ook al fijnstoftoeslag af 
gaan dragen voor mijn koekblik. Gelukkig doen vliegtuigen en zeeschepen 
daar niet aan en zijn uitbreidingen van vliegvelden gewoon vooral econo-
misch gewenst (dan vervuilen ze schijnbaar minder denk ik). Misschien moeten 
we als UDCN dit ook eens proberen, zeggen dat we een fundamentele bij-
drage leveren aan de oplossing van de PFAS problemen etc. Zeg nu zelf, als 
je een half uurtje achter ons aanrijdt in een toertocht denk je niet eens meer 
aan PFAS maar zie alleen roze wolkjes.

In ieder geval, terug naar het onderwerp, het slachtoffer is een Tula t-200 
uit (vermoedelijk) 1958. Stond al een tijdje bij Richard in de zaak. Ik was 
op zoek naar iets dergelijks en zijn Vjatka was eigenlijk het eerst beoogde 
slachtoffer. Echter, die is al bijna af en daar is dus weinig eer aan te behalen 
voor me. 

Deze Tula heeft nog iets meer werk, is nog lastiger om spullen voor te vinden 
en heeft het uiterlijk van een te heet gewassen ouderwetse NS Hondekop. 
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Ik verwacht dan ook af en toe een korte bijdrage over het project te mogen 
schrijven in dit blad. Voorlopig is het een koddig ding.

Enfin, deze twin een hoop artikelen van nieuwe leden en bestaande kopij-
schrijvers, treffenverslagen, agendas etc. 

Veel plezier met het lezen ervan en tot een volgend jaar dan maar weer.
Het beste voor 2020 alvast,

groeten,

Benno van Ham
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Themadag brandstoffen en smeermiddelen 

De MZ Club Holland en de Jawa/CZ Club Nederland organiseren samen 
een themadag over brandstoffen en smeermiddelen, wij als UDCN-leden 
zijn ook welkom.

Op 29 februari 2020 zal in het gebouw van Speeltuinvereniging Tuindorp 
te Wageningen Peter van Gelder, mede-eigenaar van 'Gebroeders Van 
Gelder Oliehandel', te gast zijn en ons in de wondere wereld van brand-
stoffen en smeermiddelen meenemen. 

GVG OLIEHANDEL 
Alles wat met benzine, olie en reiniging te maken heeft

GVG Oliehandel vertegenwoordigt momenteel zeven merken. Wij zijn 
onafhankelijk Benelux-importeur van Aspen en internationaal actief met 

onze eigen merken Agealube, Filipartner, Ecomaxx en Firelux. Dochteron-
derneming C-inco ontwikkelt, produceert en verkoopt reinigingsmiddelen 
voor de industrie en doet hetzelfde voor de consument onder het merk 

Gently. 

Het programma: 

10:30  zaal open 
11 :00  begin programma; benzine en brandstoffen 
12:00  vragen uit de zaal 
12:30  pauze 
13:30  vervolg programma; smeermiddelen 
14:30  vragen uit de zaal 
1500  sluiting programma 

Resumé;
Themadag brandstoffen en smeermiddelen 29 februari 2020 
10:30 uur  (gebouw van) Speeltuinvereniging Tuindorp, Floralaan 20 B, 
6707 HR Wageningen.
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Bestuurlijke zaken

Zoals bekend wordt bij een groot deel van de leden de contributie automa-
tisch afgeschreven. De contributie voor 2020 (à € 22,50) zal op 28 januari 
2018 worden afgeschreven van de leden met een automatische incasso. De 
overige leden ontvangen in de loop van januari een factuur met daarin hun 
contributiebedrag. Ga dus niet spontaan overmaken maar wacht op de 
factuur.

Er zijn in 2019 dertien leden bijgekomen zodat we nu een totaal hebben van 
295 leden. Helaas hebben ook al weer vijf leden opgezegd met ingang van 
volgend jaar. Mocht je ook overwegen om je lidmaatschap op te 
zeggen, probeer dit dan VOOR 31 december 2019 te doen. Het is voor ons 
extra werk als deze opzeggingen pas binnenkomen na het incasseren van de 
incasso en het sturen van facturen.

De treffens voor 2020 zijn weer allemaal ingevuld. Let op, sommige weeken-
den zijn een week verschoven bijvoorbeeld door het opheffen van de 
Vlietlanderit in september. Het Watjestreffen is verhuisd naar Vierhouten 
door het sluiten van de Woensberg. Een stuk landelijker omgeving dan het 
Gooi met verwarmde in plaats van onverwarmde hutjes.

Het voorjaarsweekend is een week naar achteren geschoven omdat vanuit 
het Ministerie van Onderwijs wordt geadviseerd om de eventuele tweede 
vakantieweek van de meivakantie in de periode van 4 t/m 8 mei te laten 
vallen.

Omdat wij dit jaar ons dertigjarig jubileum vieren is het voorjaarsweekend 
geheel gratis. Je enige kosten zijn drank, benzine en overige privé uitgaven, 
wellicht komen er dan ook nog mensen die normaal niet zou gauw zouden 
zijn gekomen. Het programma van het voorjaarsweekend is afwijkend, maar 
daar lees je meer over in de Treffenkalender.

Roel de Glopper
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Dag UDCN leden
door: Bram Norp

Eind juli heb ik mij aangemeld bij de UDCN. Vlak daarna ben ik met samen 
met een goede vriend naar Kiev gereden op een Dnepr MT11 met BMW 
R65 motorblok, zoals sommigen van jullie misschien al hadden gelezen in mijn 
voorstelstukje op het forum. Voor de volledigheid stel ik mij bij deze ook even 
voor in het clubblad.

Mijn naam is Bram Norp, ik ben opgegroeid in Bussum, heb Industrieel Ont-
werpen gestudeerd aan de Universiteit Twente, een Groningse vriendin en 
sinds april 2018 een Dnepr MT11. Zoals voor velen het geval zal zijn begon 
mijn motorgekte eerst met een brommer die ik kocht toen ik 18 was. Hier-
mee ben ik op vakantie geweest naar o.a. Berlijn, Italie, België en Wales, 
waarvan de eerste 3 vakanties met een goede vriend die zelf op een Apollo 
bakbrommer reed.
 

Mijn eerste zelfbouw project: een Jincheng frame met Honda SS50 blok, ver-
brede Kreidler spatborden, trekker koplamp, boordlicht en tal van zelfgemaakte 
onderdelen waaronder het zadel, bagagedrager, compartimenten, dashboard en 
een suicide shift (aan de linker zijde).
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Op mijn 21e heb ik mijn motorrijbewijs gehaald en kocht ik als eerste motor 
een Suzuki GS650GT uit 1982; een wrak waar ik enorm veel van geleerd 
heb qua sleutelen. De motor die ik echter écht graag wilde hebben was 
een Ural, maar het zou nog een tijd duren voordat ik die (lees Dnepr) zou 
bezitten. Sinds 2013 ben ik lid van de MotorSportGroep van de Universiteit 
Twente; een ontzettend leuke, open studenten motorclub waar ik veel vrien-
den heb gemaakt en vaak te vinden ben. Gedurende mijn studie heb ik o.a. 
een brommer gebouwd naar eigen ontwerp en een XT500 uit '76 gerestau-
reerd; projecten waar ik tevens heel van opgestoken heb.

Mijn XT500 vlak na restauratie. Naast de algehele restauratie incl. blokrevisie 
heb ik hier en daar voor een eigen oplossing gekozen; zo is het zadel zelfge-
maakt (dank aan vriendin) en is de uitlaat aangepast. 

In 2017 ben ik afgestudeerd en aan het werk gegaan als ingenieur bij een 
technisch ontwerpbureau te Enschede (PCV Group). In mijn eerste werkzame 
jaar nam ik ook parttime deel aan het Electric Superbike Twente team. 
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Dit kersverse studententeam had zich tot doel gesteld om in 1 jaar tijd een 
elektrische racemotor te bouwen en hiermee kampioen te worden in de 
Moto-E competitie. Dit is in 2018 gelukt en daar zijn we enorm trots op. Op 
electricsuperbiketwente.nl is meer informatie te vinden en op youtube zijn een 
aantal video’s te zien van de races zelf.

De elektrische racemotor (genaamd de Liion-GP, ) in actie op het circuit in 
2018. Ik was verantwoordelijk voor het ontwerp van de kuip, ook wel de ‘body’ 
of de kappen genoemd.

In dat jaar ben ik ook offroad gaan rijden en heb ik o.a. aan verschillende 
OTR ritten meegedaan met een Honda XL500 (bouwjaar 1979) waarmee 
ik tevens verleden jaar naar Wales ben gereden om daar een stuk van de 
Trans European Trail (TET) te volgen.
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Crossen op de crossbaan bij vliegveld Lelystad met mijn Honda XL500. 

Maar nu het belangrijkste stuk, de Dnepr! In het voorjaar van 2018 belde 
Gerard Meulman (ook UDCN-lid geweest) mij met de vraag of ik zijn MT11 
wilde kopen, lees: ik kocht een MT11. Ik ben er gelijk mee naar Groningen 
en, wat later, mee naar Luxemburg gereden. Fantastisch. Op weg naar 
Luxemburg reed ik samen met een goede vriend (Thomas Maas) die zelf op 
een BMW R60 solo reed. Nadien had hij het zijspan virus ook te pakken en 
nog geen maand later zat er een Dnepr bak aan zijn R60.

Na 4000 km begon de Dnepr wel wat slijpsel en steeds grotere spanen op 
te hoesten. De motor reed er niet minder om, maar het baarde mij natuurlijk 
wel zorgen. Nadat ik de top-ends had verwijderd bleek het een binnenste 
klepveer te zijn die was gebroken en de onderlegring had opgegeten en in 
de vorm van slijpsel en spanen had uitgespuugd. Op zich niets ergs, maar ik 
kwam er gaandeweg achter dat het blok wel wat meer liefde kon gebrui-
ken. Ik wist dat Gerard ook nog een BMW R65 blok op de plank had staan 
en dat een dergelijk blok een mooie upgrade kon zijn. Ik had wel zin in een 
uitdaging en zodoende heb ik ervoor gekozen dit blok erin te bouwen met 
behoud van de originele bak. 
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Na een complete revisie van blok, bak en cardan en tal van aanpassingen en 
zelfbedachte oplossingen (waar ik graag een andere keer meer over vertel) 
hebben Thomas en ik afgelopen zomer succesvol een reis naar Kiev volbracht. 
Ook hier ga ik nog een verhaal over schrijven, maar in het kort komt het erop 
neer dat we ondanks talloze kleine problemen zonder serieuze problemen 
een rondje van een kleine 6000 km gemaakt hebben via Berlijn, Krakow, Lviv, 
Kiev, Odessa, Roemenië, Hongarije, Slowakije en Tsjechië.

 De Dnepr bijtanken na een mooie bergpas door de Karpaten; de 
Transfăgărăsan. Volgens Top Gear misschien wel de mooiste weg van Europa. 

Ik hoop dat jullie met dit verhaal een beetje een indruk hebben gekregen en 
als je wat meer wilt weten kan je mij natuurlijk altijd een bericht sturen. Het 
lijkt mij erg leuk jullie te ontmoeten en ben erg benieuwd naar jullie verhalen. 

Hartelijke groet,

Bram
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De TIEN van de TWIN
door: Marion Bilars

Ditmaal met: 

Naam:   Mike Beentjes 
(panzermike op het forum)
Leeftijd:  54 
Gezinssamenstelling: 
getrouwd nog 1 thuiswonend kind
Beroep:  voorman productie
Motorpark:  Dnepr mt10-36 en een Suzuki Intruder vs750
Lid van de UDCN sinds: een jaar of 2?

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

Ik vond ze in de jaren 80 al erg mooi om te zien, maar het is er toen nooit 
van gekomen. Enkele jaren geleden kreeg ik door toedoen van anderen weer 
interesse in zijspannen en ben toen op zoek gegaan naar een betaalbare 
motor waar het sleutelwerk goed zelf aan te doen is. En ja het uiterlijk wil 
ook wat en in mijn ogen hebben deze motoren net die ruige uitstraling waar 
ik van hou.

2. Wat is je beste herinnering aan je span? 

De beste is denk ik de eerste keer dat ik na een hoop gesleutel en tegensla-
gen de motor gestart kreeg en een rondje door de straat maakte.

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

De tegenslag dat de motor bij aanschaf liep en na 3 maanden stilstand hele-
maal vast zat .
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4. Heb je een leuke anekdote over de club? 

Niet zo zeer een anekdote als de verbazing van het voor het eerst bezoeken 
van de sleuteldag. Daar werd echt van alles uit elkaar gehaald, het leek wel 
of iedereen precies wist welk boutje/moertje/ringetje waar hoorde en welke 
speling alles moest hebben en dat alles eind van de dag gewoon startte en 
weer weg reed.

5. Heb je nog andere hobby’s? 

Ik mag graag fotograferen en metal concerten bezoeken, maar het liefst ben 
ik in mijn vrije tijd bezig met mijn motoren (rijden of een dagje prutsen in de 
garage).

6. Wat was je beste treffen ooit? Beste?? 

Geen idee ieder treffen heeft zijn eigen leuke herinneringen. En pas 1 keer 
op een UDCN treffen geweest, dus daar ligt voor de UDCN een uitdaging 
zodat een van de UDCN treffens de beste ooit gaat worden.



 17

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

Zou niet kunnen kiezen, er zijn best veel verschillen in model, opbouw en aan-
kleding. Dus het mooiste is dat iedereen zijn eigen draai aan de motor geeft.

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

Met poetsen van de motor verspil je tijd waarin je een mooie rit had kunnen 
maken.

9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een opmer-
king? 

Ik ben blij dat er een udcn bestaat waar op het forum zoveel info te vinden 
is en hoop nog heel lang lid te kunnen blijven, en de tijd kan vinden om meer 
treffens te kunnen bezoeken.

10. Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN? 

Of laat je de redactie kiezen? Laat de redactie maar iemand kiezen dan 
komt het vast wel goed.       
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Even voorstellen… 
door: Arjen van Viegen

...Is niet de sterkste titel en 
heeft bovendien het risico in 
zich dat iemand denkt dat je 
stukje heel wat voorstelt, wat 
in dit geval best mee valt. 
Ondanks dat ik een flink 
aantal leden ooit al eens in 
persoon tegen het lijf ben 
gelopen op een treffen, 
Central Classics, een sleutel-
dag of digitaal als UDCN-
forum-moderator. En ondanks 
dat “ik” niet mijn favoriete 
gespreksonderwerp is leek 
het mij toch een goed idee 
hier iets over mezelf neer te 
zetten. 

Wat is namelijk het geval: 
Na het aftreden van Frans afgelopen voorjaar was de UDCN voorzitter-loos 
maar na enige aarzeling van mijn kant en wat stimulerende woorden van 
het UDCN- bestuur heb ik afgelopen november toegezegd om het voorzit-
terschap van de UDCN tot nader order waar te nemen. Voorlopig uiteraard 
ad-interim tot aan de Algemene Ledenvergadering komend voorjaar, want 
zoals het een goede vereniging betaamt: Iemand kan alleen voorzitter zijn 
als de meerderheid van de leden het met dat idee eens is. Speciaal dus voor 
eenieder die ik in de afgelopen UDCN-jaren nièt tegen het lijf gelopen ben 
een korte kennismaking: 

Ik ben Arjen van Viegen, 46 jaar oud en houd me in het dagelijks leven bezig 
met Informatieanalyse en (functioneel)procesontwerp. Sinds afgelopen 
augustus voor een overheidsinstelling. 
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Ik ben getrouwd met Tanja, heb geen kinderen, maar wel de nodige huisdie-
ren en een viertal motorfietsen – waaronder twee Russen: een rode K750 
solo en een zwarte Ural 8.123-10 met een zijspan –  die als voornaamste 
kenmerk hebben dat de gemiddelde leeftijd verrassend dicht bij die van 
mezelf ligt. Omdat ieder van die motoren als het even kan meerdere malen 
per week buiten komt, betekent dit dat er ook twee “onprofessioneel zwarte 
handen” en plek-gebrek in een garage bij het pakket horen. Naast de UDCN 
ben ik actief als bestuurder bij het MuziekCollectief (de voormalige muziek-
school) bij ons in het dorp en geef ik instructie bij een paraglidingschool. 

Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten op het aankomende watjestref-
fen, tijdens het voorjaarstreffen of de Algemene ledenvergadering. Als 
bestuurder hoop ik op een prettige samenwerking. 

Arjen
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De ware Jacob
door: Johan Remmers

Het was tijd voor een date, blijkbaar, en een aftandse MZ of ander Oostblok 
Apparaat is natuurlijk het perfecte middel om niet de indruk te wekken de 
blits te willen maken. Fijn. En bovendien: goedkoop! (“Geen cent teveel hoor!” 
maar dat komt later....)

Eerder was ik al vanuit de Brabantse Hoofdstad richting Zuiderburen geprut-
teld maar zij voelde vrijwel direct de sterke neiging mijn fraaie apparaat op 
te gaan poetsen, de bruin uitgeslagen uitlaatbocht van een hittebestendig 
laagje te gaan voorzien en erger nog: ruimte te maken naast haar reeds in 
de fabriek overleden Honda Shadow. “Wegwezen hier!!” galmde er die zon-
dag over vrijwel het gehele Vlaamse Land, waarna zij verder mocht slapen 
onder een warme blauwe deken......

Nu was Scheerwolde aan de beurt. Daar zou een andere 'zij' met haar 
boot de dag ervoor vanuit Giethoorn aangekomen zijn. Het was onverwacht 
verdomd koud die ochtend in juni en plotse rillingen in mijn lijf, die direct en 
zeer empathisch gedeeld werden met mijn huppelend ros, deden mij bij de 
Woeste Hoeve stoppen. Een trui werd vakkundig met behulp van ducttape 
om mijn rechterbeen gewikkeld, links mocht mijn vrije hand de boel enigszins 
warm zien te houden. Nog eens 75 kilometer verder kon het zaakje weer de 
koffer in waarna er plots ook weer enige vorm van communicatie mogelijk 
bleek met mijn Medemens. Vreemd.  Een Stief Kwartierke later (=zeker een 
kwartier tot twintig minuten) houd ik stil voor haar De ware Jacob. Dacht ik. 

Na anderhalf uur trek ik mijn stoute laarzen aan, klauter de boot op waarna 
langsscherende boerenzwaluwen mij “Martine, Martine, slaap je nog?!” horen 
roepen, ondertussen steeds harder op één van de raampjes tikkend. Doodse 
stilte. Waar vind je die nog? Totdat die kop het weer over denkt, ja denkt 
vooral, te moeten nemen. “Ben ik niet gewoon in de boot genomen door ene 
Martin die zich nu krom staat te lachen achter die dikke boom daarginds? 
Zou ze vannacht de pijp aan Maarten hebben gegeven en sta ik nu niet 
gewoon en inmiddels badend in het zweet op een dobberende doodskist 
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te timmeren?” Je weet het niet. Je wilt het wel weten maar je weet het niet. 
Dan bel ik mijn broer die gevlucht is naar het Nog Hogere Noorden en een 
stukje rijden verder: “Waar ligt verdomme toch dat hondsdraf, hier in dat 
hete hoge veen?”, hoor ik mezelf in mijn zwaar versteende telefoon roepen, 
komend uit het tijdperk dat een telefoon nog een telefoon was. (Precies, net 
als uw Ural).  Een half uurtje later rijd ik het fijn aangeharkte Heerenveen 
binnen (ja, het ene veen blijkt het andere veen niet....) en stop na exact 303 
kilometers voor zijn te nieuwe deur van zijn te nieuwe huis. Gelukkig druipt 
de geur, kleur en versnellingsbakolie fruitig van mijn Vehikel opdat ook daar 
alles goed zal komen. 

De 222 kilometer, ook weer via de nog steeds slapende Ware Jacob, gaan 
fluitend terug naar huis tot ik nabij Ravenstein plots het licht zie. De ware 
Jacob(a), die hoef ik niet te zoeken, daar rijd ik al op!!! (Ja lotgenoten, een 
flinke shot organische tweetaktdampen, zeldzaam maar zeer aan te beve-
len......).  De trap naar boven blijkt ze ineens niet meer zo'n trek te hebben. 
Jammer toch. Ach ja, haar neus staat al weer richting Zeeuwse Meisjes en 
deze keer met een telefoonnummer op zak om niet weer de boot te missen. 
Ik zal dat belabberde jaargemiddelde eens flink op gaan krikken!

Goes, here we 
come!

Johan 
Remmers
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Vlietlanderit STOPT
 Einde van een tijdperk 

Eind 2018 bereikte ons het bericht dat de 
overheid had besloten drastisch te gaan 
bezuinigen. Dit hield voor ons concreet in, 
dat er geen politie-inzet meer zou zijn voor 
de Vlietlanderit.

Konden we de rit door laten gaan zonder begeleiding? Naarstig werd 
gezocht naar een goede oplossing. Eén waar ook Gemiva mee akkoord kon 
gaan. Die werd gevonden: in kleine  groepjes met één voorrijder die de route 
weet. 

Snel werd iedere vrijwilliger op de hoogte gesteld van de genomen beslui-
ten, met de uitnodiging om weer mee te rijden en de bewoners van gezins-
vervangend tehuizen in Voorschoten voor de 29e keer een fantastische dag 
te bezorgen. 
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Maar helaas…. Een relatief hoog aantal vond met name de verantwoording 
te groot om “alleen” op pad te gaan. Hoewel we ons best hebben gedaan 
om anderen te enthousiasmeren, kregen we ook daarop weinig respons. 
Amper 6 weken voor de geplande datum kwamen we nog altijd 5 à 6 zij-
spannen tekort. 

Aangezien er in de (nabije) toekomst ook geen verandering in het over-
heidsbeleid kan worden verwacht, blijft het probleem bestaan dat er geen 
begeleiding zal zijn. 
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Alles bij elkaar opgeteld, heeft het ons (met gemengde gevoelens) moeten 
doen besluiten dat we definitief een punt zetten achter de Vlietlanderit.
We hebben een kleine 20 jaar met heel veel plezier en voldoening de rit 
georganiseerd. Vele vrijwillige motorrijders hebben 28 keer de medemens 
een heerlijke “motordag” bezorgd. Ieder jaar was het weer een feest om 
mee te maken. 

Maar helaas…. Aan alles komt een eind. Onze hartelijke dank gaat uit naar 
IEDEREEN die de afgelopen jaren hun medewerking - in welke vorm dan ook- 
hebben gegeven!!!

Arthur Kouwenhoven 
Sandra Korpershoek
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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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Central Classics beurs 
14 en 15 december 2019

Op 14 en 15 december was er weer de inter-
nationale beurs in het hart van Nederland, 
de Central Classics Beurs. Al jaren is het een 
interessante beurs om een kijkje te nemen want 
al zijn de echte koopjes er zeker niet meer te vinden en zijn er weinig onder-
delen voor onze oostblokdames te vinden, het is en blijft een leuke beurs.

Ook dit jaar was het weer een komen en gaan van bekenden, nieuwe leden, 
‘prospects’ en ander volk dat de gangen van het congresgebouw bevolkte. 
Het was lekker druk twee dagen lang met een goede sfeer in het gebouw. 
Wat mij persoonlijk al jaren opvalt is wel dat de prijzen de pan uit rijzen. 
Blijkbaar is de moderne oldtimerliefhebber iemand met een dikke portemon-
nee en sleutelmoe want er komen steeds meer volledig opgeknapte, nette 
motoren te staan die eigenlijk alleen maar bereden moeten worden. Maar ja, 
met de vraagprijzen die erop staan is dat nu net wat ik vrees dat niet gaat 
gebeuren. Met een oude Suzuki GT750 (waterkoker) van €10.000,- euro zal 
ik vrees ik minder plezier hebben dan met mijn eigen eerste GT750 die ik 
voor 350 gulden wegdeed. 
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Ach ja, tijden veranderen blijkbaar. Fijn is het ook te merken dat we als 
UDCN steeds serieuzer worden genomen in de oldtimerwereld. Het imago 
van sleutelmotoren hebben we nog steeds maar dat hoort erbij vind ik, ster-
ker, daar ben ik trots op. 

Ook dit keer hadden we weer wat leuke motoren op de stand maar ik zo het 
voor volgend jaar leuk vinden als we wat nieuwe, oude exemplaren op de 
stand krijgen om over te praten. Heb je dus een motor waarvan je vindt dat 
hij interessant genoeg is om over te praten, meld je dan bij mij om te kijken of 
we hem een plaatsje kunnen gunnen op de stand.

Mijn nieuwe winterproject, de Tula, werd netjes afgeleverd op zaterdag door 
Richard en heeft zich het hele weekeinde kunnen laten bewonderen door de 
beursgangers. Er was genoeg animo voor het koddige ding, al waren er maar 
een paar die ook daadwerkelijk wisten wat het nu eigenlijk was. Nu zelf ook 
maar eens uitzoeken wat er allemaal aan mankeert. 
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Verslag Najaarstreffen Wapenveld 
13-14 en 15 september 2019
door: Jos Luyckx

Het is inmiddels alweer een aardig tijdje geleden dat er van mijn hand een 
stukje in de Twin stond. Ik vermoed zo’n 6 of 7 jaar geleden en daarom vond 
ik de tijd rijp om de pen maar weer eens ter hand te nemen. Sinds april heb 
ik een andere baan. Een baan waarbij ik niet meer in de weekeinden behoef 
te werken. Een zegening.. Anders was het altijd weer kijken of je vrij kon 
krijgen of dat er diensten geruild moesten worden met collega’s, en die daar 
ook niet altijd op zaten te wachten. Hierdoor heb ik dit jaar alle treffens kun-
nen bezoeken. En dus ook het najaarstreffen in Wapenveld.

Ik had mijn motor een dag van te voren al bepakt en gezakt en kon na het 
werk gelijk op stap richting Voorhout, om daar Harry en Karin op te halen. Bij 
hun vandaan gelijk de snelweg genomen richting Wapenveld. Het begon al 
te donkeren toen we in de buurt van ’t Harde wat gingen eten in een weg-
restaurant. Toen we op de camping aankwamen was het al helemaal donker. 
Voor de deur van een boerenschuur werd al een lekker fikkie gestookt en in 
het donker hebben we zo snel als dat ging onze tenten opgebouwd. 

Een prachtige volle 
maan scheen ons 
tegemoet en lichtte 
ons bij richting het 
kampvuur. 

Daar had onze 
evenementen coördi-
nator gezorgd voor 
een heerlijk tap-
biertje van brouwerij 
Maximus uit Utrecht.
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Ook de moonshine van de treffen organisatoren Michel en Bertus (notoir 
beter bekend onder de titel Buurman en Buurman) mocht er wezen en je 
begrijpt dat het laat werd!

De volgende morgen werden we gewekt door een heerlijk zonnetje en na 
het ontbijt en wat lanterfanten op het terrein werden we bijeen geroepen 
door Michel om ons alles te vertellen over de aanstaande tourrit. Natuurlijk 
gingen we weer op pad met het follow-up systeem. Een voortreffelijk systeem 
dat zich in het verleden al heeft waargemaakt. We zouden die dag door 
de Veluwe rijden, met twee rustpunten in het vooruitzicht: Vliegveld Teuge en 
legerbasis ’t Harde. 

Voor mij begon de tourrit vrij in het begin al met panne. Weer een gebroken 
koppelingskabel! Dit was mij ook al overkomen tijdens het voorjaartreffen in 
het Brabantse Land bij Wagenberg. Ik had de kabel vervangen voor eentje 
die ik bij de brommerboer om de hoek had gekocht. Nooit vervangen voor 
een echte natuurlijk en zolang die het doet, doet ie het! Maar nu dus toch 
echt weer aan de kant. Ik kon mij gelukkig weer redden met een wat stevi-
gere kabel die ik bij mij had. Uiteindelijk kwam ik iedereen weer tegen bij 
het vliegveld. 
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Hier zouden we iets gaan eten maar door een dubbele boeking o.i.d. werd 
onze komst niet echt op prijs gesteld, waardoor we na een klein kopje koffie 
op zoek moesten naar een alternatief in de buurt. Hier kwamen wij terecht 
bij Café de Groot in Terwolde, die ons bezoek (rond de 40 man/vrouw/kind) 
wel zag zitten. Hulde aan dit bedrijf dat ons van heerlijke dingen voorzag.
Hierna gingen we weer op weg. 

De toertocht was werkelijk prachtig deze keer. Uiteindelijk kwamen we bij de 
legerbasis die vanwege de Open Monumentendag een open dag had. 11 
jaar geleden hadden we hier ook al eens een bezoekje gebracht, waarvan 
er was bij mij (behalve het mooie uitzicht) niets van was blijven hangen. Na 
het bezoek werd de groep in tweeën gesplitst. Een groep die over de weg 
ging en een groep die onverhard zou gaan. Halverwege zouden we elkaar 
weer treffen en gezamenlijk naar de supermarkt gaan. Uiteindelijk was er 
niets gezamenlijks aan en hebben wij een half uur voor niets staan wach-
ten op de ‘onverharde groep’, die na een pech geval van Handje hadden 
besloten om ons niet 
in te lichten en gelijk 
maar door te gaan 
naar de supermarkt. 

(Gelijk een figuur 
die in het follow-up 
systeem maar besluit 
om verder te rijden 
terwijl de laatste 
man nog niet in 
beeld is geweest!). 

Geen mooie beurt!!!  
Uiteindelijk troffen 
we elkaar toch nog 
op de parkeer-
plaats bij de Aldi. 
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Vervolgens gingen we richting de camping. Hier werden de eerste blikjes en 
flesjes geopend en voor wij er erg in hadden, was de BBQ in volle gang. Hier 
hoorden we nog van een onfortuinlijk ongeval van Rick, die toen hij op weg 
naar huis reed, het bakje van zijn zijspan alle kanten op zag gaan. Behalve 
de goede dus. Een pijnlijke knie, schade aan de motor en een gedeukt imago 
waren het gevolg! Beterschap bij deze…
De avond verliep verder eigenlijk weinig anders dan die van de dag ervoor. 
Er werd nog veel gepraat over het aantrekken van een nieuwe voorzitter, 
maar de witte rook steeg (behalve van het kampvuur dan) helaas niet op 
deze avond omhoog. Pollus had het nog over ‘kathedralen van vuur’, maar 
het mocht helaas niet baten. Het werd tijd voor mijn mandje…

Zondagochtend begon de dag weer met een zonnetje. De meeste treffen-
gangers hingen lekker landerig op het veld rond. En de meesten vertrokken 
(op een enkeling na) pas tegen het middaguur. Dit in tegenstelling tot andere 
treffens waar je rond 10:30 een kanonschot op het terrein kunt afvuren 
zonder iemand te raken. Er was er een (namen worden niet genoemd) die de 
ochtend maar weer eens gebruikte om zijn motor in en uit elkaar te sleutelen 
om wederom thuis te kunnen komen. Dit keer werden er enkele reserve wielen 
op spaken gekannibaliseerd. Maar zoals altijd komt dit lid toch wel thuis, met 
of zonder hulp van zijn oudere broer…

Ik besloot om op de terugreis de Veluwe te verkennen. Ik sloeg bij de cam-
ping linksaf, waar zich een prachtige dijkweg bevind. Na wat meanderen 
ben ik rechtsaf geslagen. De ene keer op de kaart kijkend en de andere 
keer door gebruik te maken van mijn richtinggevoel. Je komt zo de mooiste 
weggetjes tegen. En de Veluwe is prachtig: nu eens weiland, dan weer bos en 
vervolgens prachtig in bloei staande heidevelden. Af en toe ben ik op mijn 
richtinggevoel ook een paar onverharde weggetjes in geslagen. Schitterend 
is dat. Uiteindelijk ben ik via Vierhouten, Elspeet, Putten en Nijkerk bij Baarn 
uitgekomen. Hier heb ik de motor de snelweg opgestuurd. Binnen een uur was 
ik thuis.

Bedankt Bertus en Michel of blijft het Buurman & Buurman?
Het was weer een mooi treffen! 
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UDCN Agenda 2019/2020

WATJESTREFFEN 7-8 en 9 februari 
Een bewezen succes moet je niet veranderen 
dus komen we weer bij elkaar volgens het 
vaste recept. 

Helaas niet meer op de Woensberg  maar 
op onze nieuwe locatie “Boomklever” in Vier-
houten. Ook daar kunnen we genieten volgens ons vaste recept van vuurtje 
stoken, toertocht en eten klaarmaken onder de bezielende leiding van 
onze topkoks Henk en Hans.

ZANDHAPPERSRIT 21 maart 
In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer het uiterste van mens 
en machine vragen met een dagtocht door de modder of stof.
‘s Morgens beginnen met koffie en een worstenbroodje. In de middag stof/
modder wegspoelen op een terras en eind van de middag weer naar huis.

SLEUTELDAG VOORJAAR 4 april 
Onze  Sleuteldag is weer in Hilversum bij de firma Manten. Speciaal om 
wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op de tijd te 
hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt wilt? Neem ze mee, misschien 
kun je er een ander weer een plezier mee doen.

Zoek je onderdelen? Onze vaste onderdelen leverancier (Rolpa) is aan-
wezig. Heb je onderdelen nodig bestel deze op tijd zodat hij ze mee kan 
nemen op de Sleuteldag.

VOORJAARSTREFFEN 8-9 en 10 mei (een week later dan voorheen)
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks in het Groene Hart. Tijdens dit 
Treffen wordt ook de Algemene Leden Vergadering gehouden. LET OP: Dit 
weekend heeft een afwijkende programmering.
De ALV is al op vrijdagavond en de toertocht start vroeger dan normaal. 
Honden en campers toegestaan.
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ZOMERTREFFEN 19-20 en 21 juni 
Voor het Zomertreffen gaan we naar de omgeving van de Biesbosch. Garan-
tie voor het rijden in een prachtige omgeving met indrukwekkende waterwer-
ken. Honden en campers toegestaan.

NAJAARSTREFFEN 4-5 en 6 september (een week eerder dan voorheen)
We sluiten de kampeertreffens af met een geheel nieuwe hoek van het land. 
Ons laatste treffen is in de buurt van Varsseveld in het prachtige achterhoek-
se coulissenlandschap. Honden en campers toegestaan.

SLEUTELDAG NAJAAR 3 oktober 
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 mogelijkheid 
tot overnachten.

Central Classics Beurs in Houten  12 en 13 december 
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?

Graag, neem contact op met 

Roel de Glopper.
evenementen@udcn.nl
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Najaarstreffen 2019: Wapenveld
door: Arjen van Viegen

“Het najaarstreffen valt laat dit 
jaar” begon de aankondiging. 
Van mij mag het nog vaker laat 
vallen, want het was er prima 
weer voor. 

Het begon al vrijdag: op mijn 
gemak ’s morgens in de zon op 
de oprit de span ingeladen met 
kampeerspul, krukje, klompen, 
voedsel en wat een mens verder 
zoal nog nodig denkt te heb-
ben voor een leuk weekend. Het 
verbaast eigenlijk iedere keer 
weer hoeveel meuk je los gestort 
in zo’n span kwijt kunt… 

Na een kleine check op de 
bandenspanning kon het thuis-
front vaarwel gezegd en –na 
een kleine omweg via de supermarkt voor wat aanvullend proviand – was er 
geen ontsnappen meer aan en kon de “helse tocht” naar het Wapenveldse 
aangevangen worden. 

Dat “helse” is natuurlijk beeldspraak, want met typerend Russsisch zitcom-
fort en een tevreden snorrende kopklepperd zitten die 130 kilometer naar 
Wapenveld er zo op. Na een kleine tussenstop bij de lokale Tango (want hij 
kan maar alvast afgetankt zijn voor de toertocht) en een verkeerde afslag 
op een rotonde kom ik eigenlijk wat te vroeg aan op de Camping. Geen 
probleem natuurlijk, beter te vroeg dan te laat. 
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Bovendien ben ik er ook niet alleen want de heren “Handje, Buurman en 
de rest” zijn er ook al en houden zich bezig met het enige juiste onder die 
omstandigheden: Het oprichten van een deugdelijk koffiezetapparaat ter 
versterking van de inwendige mens. Nadat daar op passende wijze gebruik 
van is gemaakt wordt het hoog tijd om de tent ergens neer te zetten. 
Voordeel van vroeg aankomen: Er is nog plek zat.  Het werd een “knus” 
plekje ergens achterin de hoek. 

Knus is natuurlijk relatief als er en de loop van de middag nog een stuk of 
25 spannen neerstrijken in de directe omgeving, want uiteindelijk werd het 
een prima bezocht treffen. Enige bezoekers namen zelfs het woord “druk” in 
de mond, wat niet heel negatief is in de context van “een gezellige drukte”. 
Tentjes zat in ieder geval, maar gelukkig ook voldoende ruimte: 

Voor het avondeten hebben we met groepje een uitstapje gemaakt naar het 
lokale pannenkoekenrestaurant. Te voet vanwege een verhoogd risico op 
bierconsumptie. Best lastig natuurlijk als je moet kiezen tussen wandelen op 
klompen en wandelen op motorlaarzen. Zijn ze beiden niet echt op gemaakt. 
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Een der aanwezige bestuursleden had echter duidelijk eerder met dit bijltje 
gehakt en toverde een deugdelijk stel wandelschoenen te voorschijn uit de 
diepere krochten van een geel span. Handig idee voor de volgende keer!!

Geen treffen zonder Kampvuur… en dus hebben we ‘s avonds een dappere 
poging ondernomen om middels een ton en een stapel pallets de buitenlucht 
te verwarmen. Met beperkt succes overigens, want hoewel heel gezellig was 
de nacht die er op volgde koud  en - in mijn geval – ook erg hard. 

Behalve een stel wandelschoenen komt er ook een nieuw luchtbed mee naar 
het volgende treffen. Eentje met minder ventilatie. 

Met dank aan een leen-luchtbed van de onvolprezen familie Korpershoek 
bleef een tweede nacht genieten van de geneugten van liggen op een 
“zacht” stuk bosgrond me gelukkig bespaard, maar eigenlijk loop ik nu op de 
feiten vooruit: er moest eerst nog gereden worden voor het zover was. 
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De zaterdag begon zoals gezegd fris en – het moet gezegd –  ook een tikje 
vochtig van de condens. De “Motor tijdig afdrogen en naar een zonnig plekje 
rollen” sport werd door menigeen bedreven terwijl een aantal andere leden 
het probleem “hoe haal ik mijn motor van een aanhanger” aan het oplossen 
waren. Hoe dan ook, om een uur of half 11 was de meerderheid klaar voor 
vertrek. 

Via een mooi stukje route over dijkjes kwamen we terecht op het beoogde 
eerste pauze-punt: een restaurant bij Vliegveld Teuge. Helaas was er ergens 
iets fout gegaan in de communicatie of de resaturanteigenaar had de week 
er voor genoeg verdiend om te rentenieren – dat werd niet helemaal duide-
lijk – maar de mogelijkheid tot het plegen van een consumptie bleef beperkt 
tot een drankje en uitzicht op vliegtuigen. 

Heel tactisch had er daarbij iemand een flinke “vliegende Ural” op het 
platform voor het restaurant geparkeerd in de vorm van een Antonov AN-2 
dubbeldekker van – hoe bestaat het – uiteraard Russische makelij. Altijd leuk 
en heel toepasselijk (al moet je natuurlijk maar net weten wat het is… )
Gelukkig kwam het met die lunch een eindje verder alsnog in orde. 
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Het tweede deel van de rit voerde naar het Artilleriemuseum bij ‘t Harde, 
alwaar men grof geschut had opgesteld om onze Russische invasie…. Zo min 
mogelijk af te weren. Het was Open Monumentendag en we waren van harte 
welkom. 

Helaas was een uur eigenlijk veel te kort om de diversiteit van de tentoonstel-
ling geschut, machines, voertuigen etc. volledig te bekijken, maar daar was 
de waardering niet minder om. De mogelijkheid om een stukje mee te rijden 
met een historisch legervoertuig was aan de jongere aanhang (en menig 
volwassen UDCN-er) ook wel besteed. 

Via een supermarkt voerde de route ten slotte regelrecht naar een heuse 
barbecue op de camping (uiteraard gevolgd door de vuurton) om de inwen-
dige mens bij te te laten komen van deze zware  beproeving. 

Na een nacht met aanzien-
lijk meer comfort en minder 
opdringerige natuur was het 
de volgende morgen tijd om 
het kampeermateriaal te 
drogen en tevreden huiswaarts 
te keren. 

Hierbij nogmaals dank aan 
de organisatoren en tot de 
volgende keer!

Arjen
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Motocrypto Twin nr. 117

Beste puzzelaars. Om te beginnen de oplossing 
van de vorige opgave uit Twin nr. 117.

Waren er uit Twin nr. 16 helemaal geen oplos-
singen binnen gekomen, in tegenstelling tot 
nu is het aantal inzendingen overweldigend 
te noemen. Maar liefst 11 stuks, het hoogste 
aantal sinds de oprichting van onze club! Nog 
een bijzonderheid daarbij is dat geen van de 
inzendingen fout waren.

Wel even aardig om wat opmerkingen bij de ingekomen mailtjes te noemen: 
• Het viel niet mee door de bijgeplaatste Jawa foto. 
• Hopelijk de goede oplossing. 
• Tijdens mijn vakantie de tanden erin gezet. 
• Ik ben benieuwd of het klopt. 
• Niet nodeloos laten wachten, nu alvast. 
• Nu wat makkelijker, we hebben de smaak te pakken. 
• Sneu, vorige keer geen inzenders, nu super makkelijk. 
• Nr. 8 mist punt. Denken ze te hebben gevonden. Nr. 8 ontbreekt stip.

De juiste oplossingen: 
1. In de ankers gaan, 
2. Zebrapad, 
3. Betalingsverkeer, 
4. Dwarsstraat, 
5. Rotonde, 
6. Dwarsstraat, 
7. Beperkte asdruk, 
8. Inhaalmanoeuvre, 
9. Kilometertellers en 
10. Uitgeschakeld.
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Onze felicitaties gaan naar: Piet de Leeuw, Dolf Kok, Jeroen van Gils, Maar-
ten Gossens, Gino Beugels, Rob Lebbink, Hidde v.d. Linden, Sjaak (Chinaman), 
Rob Maier, Anke en Wim Sorge en Peter en Siny Reuvers. 

Nieuwe uitdaging:
1. Liggen op het kerkhof.                              L..p .n sl..p v..rt..g.n
2. Een, twee of drie wielen.                         B.nd.nk..z.
3. Gooien de straat op de schop.                W.gw.rk.ers
4. 130, 120, 100.                                             K.l.m.t.rb.p.rk.ng
5. Wegenbelasting.                                         .sdr.k
6. Vliegtuigticket.                                             Vl.chtstr..k
7. Socialisten en communisten.                   L.nksr.jd.rs
8. Oliebronnen.                                                Sm..rp.tt.n
9. Gethsemane en Golgotha.                        Kr..sp.nt.n
10. Zedenpolitie.                                              V.rk..rsr.g.l..rs

Veel succes met het oplossen.
Stuur die naar: luijt.postma@gmail.com
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Even voorstellen
door: Pepijn Drost

Beste allemaal, Ik ben Pepijn Pieter 
Drost (41 jaar) en getrouwd met 
Denise (37 jaar) al 11,5 jaar. 
Samen hebben we een (adoptie) 
zoon Sakda ( 6 jaar) en een Sphinx 
kat Maomi, en wonen heerlijk samen 
in Kudelstaart.

Ik ben freelance meubelmaker en 
werk voor diverse bedrijven. Mijn 
hobby is sleutelen aan de Ural 
en motorrijden met het gezin, we 
hebben net met The Distinguis-
hed Gentlemans Ride Amsterdam 
meegedaan. Verder houden we van 
reizen, wandelen en fietsen, lekker 
naar het strand gaan en snowboarden.

Op mijn 30ste kreeg ik van 
Denise een proefles motor-
rijden. Sindsdien heb ik een 
Yamaha xvs 950 gehad 
(mijn eerste nieuwe motor) 
waar ik woon-werk en 
vrijetijd veel mee heb 
gereden, zo’n 20.000 km 
per jaar. Deze ingeruild 
voor een Harley Davidson 
Sportster Iron uit 2012, 
waar ik ook mooie ritten 
mee heb gereden samen 
met Denise achterop. De 



 43

ritten die ik/wij reden waren voornamelijk met mijn schoonouders en vrienden 
en familie. De laatste paar keer wilde Sakda ook heel graag mee, maar dat 
kon niet omdat hij nog te klein en jong is. We waren al een paar jaar aan 
het kijken naar zijspan motoren, maar ze waren allemaal te braaf, totdat we 
Urals voorbij zagen komen op google. 

Veel erover gelezen, en toen niet lang geleden de beslissing gemaakt om 
mijn Harley in te ruilen voor een Ural. Waar de meningen over verdeelt 
waren of ik er niet 1 moest importeren uit Duitsland of gewoon moest door-
sparen voor een nieuwe, wij ( ik en Denise) wisten dat het een oudje moest 
worden. Contact gelegd met Richard van RB Motorhandel in Genemuiden en 
veel foto’s heen en weer geappt en een afspraak gepland. Ter plaatste werd 
het lastig want er stonden er vele. 

De motor waarvoor ik kwam 
was mooi, maar zat toch niet 
zo lekker als de andere, dat 
bleek een 
M72 te zijn. 

Helemaal uit elkaar geweest, 
compleet gereviseerd, en 
opnieuw gespoten maar wel 
met een ander type motor 
met achteruit erop (misschien 
niet iets voor de puristen 
onder ons) wat ik er wel 
graag op wilde hebben. 

Op beide meegereden in het 
bakje, en daarna zelf over 
het industrieterrein gereden 
om het verschil te ervaren. 
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Na veel wikken en wegen werd het de Ural Dnepr M72 uit 1956 (althans 
de datum waarop deze motor uit het leger werd ontslagen en een kenteken 
kreeg). Een week later werd deze motor thuisbezorgd en mijn Harley mee 
genomen. Tot op vandaag geen spijt van gehad want Sakda vind het gewel-
dig! En het allermooiste eraan is dat wanneer je hierin rijd iedereen zwaait, 
je wilt helpen als je met een lekke band staat ( we hebben er al 4 gehad), 
begint te praten over hoe ze vroeger reden en hun herinneringen hieraan. 

Verder vind ik het een mooi iets om een stukje geschiedenis rijdende te hou-
den en deze te krijgen zoals deze er vroeger uit zag. Een motor waar je nog 
echt aan kan sleutelen. Op naar vele toertochten!

Ik kijk ernaar uit om jullie bij een volgend treffen te ontmoeten, misschien al 
bij de Central Classics beurs in houten. Bijgaand wat foto’s.

Met vriendelijke groet,

  Pepijn P. Drost
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Reisverslag Isle Of Man-Lake District  
19-08-2017…….06-09-2017
door: Tom Plug

Er werd mij gevraagd in 2016 of ik mee wilde met een motortrip naar the Isle 
of Man (Iom) en het Lake district. Ja, dat wilde ik wel. Ik diende dan zelf de 
overtochten te boeken, en een overnachting in een YHA-hostel te Malham. Iwan 
Wilms die dit organiseerde had een schema opgesteld. Aan de hand daarvan 
werd alles eind 2016 geboekt. 

Ik had nog 2 reisgenoten die mijn hut deelden op de heen en terug reis van 
de DFDS, Edgar Spruit en Henk van der Ham. Gezellig! Voor de overtocht van 
Engeland naar IOM was geen hut nodig tijdens de 3 uur durende overtocht.

Deze voorbereidingen waren gelukt. Nu kritisch naar de motor kijken. 

De 15 deelnemers hadden de volgende motoren;

      Zijspannen                                         Solo
- 4x zundapp KS750                     - 1x Norton H16           
- 2x BMW R75 (1met aanhanger)          - 2x modern BMW
- 1x BMW Modern                             - 1x Honda CB450
- 1x Dnepr MB750                    

Ik zou gaan met mijn, in 2007 aangeschafte, MB750 met sperdifferentieel, 
electronische ontsteking, 2CV-bobine, verplaatst luchtfilter ala BMW R75 
(reden was dat door mijn extreme Offroad ritjes, het luchtfilter op de originele 
plek, mijn motor vernielde door de vuile lucht en het water), verlaagd voorspat-
bord. 

Die zaken zaten er allemaal niet op dat ik hem kocht, maar door de jaren heen 
hiermee de motor verbeterd. Ik had meerdere onderdelen nieuw gekocht om 
mee te nemen, waaronder bougie’s, kruisstukken, Hardyschijf, universele bin-
nen/buitenkabels, schroeftonnetjes, olie, etc.
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In juni was nog een legermotorentreffen waar ik af en toe heenga. Zo ook 
dat jaar. Mijn MB ging als de brandweer. Toch hoorde ik tijdens dat tref-
fen een tikje uit het blok wat je liever niet hoort. Bij thuiskomst de makkelijk 
bereikbare cilinder er af gehaald. Aan deze kant geen spelling oid, maar 
zag ,aan de andere kant,door het blok,  de lagerbus van het drijfstangoog 
uit het midden zitten. Zat helemaal los…

Wat nu, ik zou over 4 weken op vakantie gaan met mijn eigen gezin, en na 
thuiskomst daarvan 18 uur later vertrekken naar de boot. Ik moest dus het 
blok demonteren en repareren. Een dag later blok er uit, cilinder er af en ja 
hoor. Oog er uit en, erger, speling op het Big-End van die cilinder…

Nieuwe krukas en koppelingsplaten geregeld en nog wat zaken. Inmiddels al 
28 juni. Gelijk nieuwe lagers besteld. Blok weer in elkaar gezet. Ingebouwd, 
gelijk nieuwe hardyschijf er in. Liep weer als vanouds! Ik kon nu dus goed 
voorbereid op pad. Dacht ik, maar daar later meer over…

Gelijk de tent en andere zaken alvast in het span gegooid. Met het gezin 
naar Italie geweest en op 18 augustus thuis. Minder als een dag later richting 
de boot in IJmuiden. 
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Vertrek zou om 17:30 zijn. Ik was als eerste, dacht ik, maar er bleken al 
reisgenoten te zijn die ik nog niet kende en andersom. Later druppelden de 
eerste bekenden binnen en gelijk kennis gemaakt met de andere. Langs de 
douane en de boot in. De Dnepr op de “handrem gezet” ty-wrap om  de 
voorremhandle, 1e versnelling gezet. Die stond. Gelijk de reistas , en biertjes, 
mee richting de hut.

Het was mooi weer dus hup richting het hoogste achterdek waar het gezellig 
was. Daar hebben we afscheid moeten nemen van Nederland, dat we pas 
over ruim 2 weken weer terug zouden zien. Eerst maar even de reis goed 
beginnen onder het genot van een biertje. s’avonds wat gegeten en na 
gezellig gezeten te hebben naar de hut. In de ochtend nog even gedouched 
voordat we naar het vooraf geboekte ontbijt gingen. Heerlijk. Engeland was 
al in zicht. Enige tijd later werd verzocht zich naar de voertuigen te begeven. 
Het gaat beginnen! 

Verzameld werd er op een strip in de haven. Zodra iedereen er was ver-
trokken we naar eindbestemming Malham. Iwan reed voorop. Wat een mooi 
gezicht die zijspan/motor colonne slingerend door het landschap en de dorp-
jes in Engeland! 
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Via een mooie route door het National Park. Onderweg nog een aanhanger 
gerepareerd die omsloeg. Deze verloor later nog Een partytent en stoel. 
Nietsvermoedend reed hij door. Ik nam de partytent mee, en een ander de 
stoel. Even pauze nemen in een stadje. 

Wat ik toen zag had ik niet willen zien. Mijn nieuwe hardyschijf 
bijna helemaal opgevreten…Betekend wiel, eindaandrijving er uit en de 
nieuwe er in. Ik had 1 nieuwe schijf mee gelukkig. Aan de bak dus… Een uur 
later zat hij er in. Ja, dan wordt je wel onzeker zeg maar. Waarschijnlijk zat 
hij er niet goed in voor de vakantie. Nu wel, hoop ik. Onderweg nog 3 lege 
tanken bijgevuld mbv een jerrycan waar nog wel benzine in zat.

Na de mooie route kwamen we aan in Malham. Een hostel. In het dorje een 
pup/eetcafe waar we hebben gegeten. Na een avondje gezellig gezeten te 
hebben naar bed. In de ochtend weer lekker ontbeten. We zouden hier over-
dag blijven hangen en wandelen in de omgeving. De boot ging pas s’nachts. 
Begin van de avond reden we richting Heysham. Mijn motor schee er mee 
uit.. Ontsteking. Dan maar slepen. Inmiddels was het gaan regenen. Wat ik 
ook had was dat als ik door bochten ging mijn wiel vreselijk aanliep. Trom-
mel tegen naaf…Dat ook nog. Aangekomen in de haven bij de douane gelijk 
maar weer sleutelen. Ontsteking deed het weer. 
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Ik dacht toen een corrupte bougiekabel. Stroomdraadje in de plaats deed 
het beter. Het aanlopen kon ik niet verklaren, en daarom alles weer in elkaar 
gezet. In het donker een testritje gedaan. Liep en reed weer prima! Broodje 
kebab gegeten in de stad. 

In deel II meer over onze ervaringen op Man, groeten, 

        Tom Plug
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WATJES TREFFEN op 7-8 en 9 februari 2019

Het Watjestreffen is (helaas) verhuisd. De sfeer is hetzelfde maar vooral de 
westerlingen onder ons zullen veel verder moeten rijden, naar de Boomklever 
in Vierhouten op de Veluwe.

Voor de nieuwelingen onder ons. We slapen niet meer in onverwarmde maar 
verwarmde blokhutjes. (Red: Het is natuurlijk wel de vraag hoe warm ze 
worden dus ik zou een goede slaapzak meenemen)

Het weekend is All Inclusive. Alleen voor drank en lekkere dingen moet je zelf 
zorgen.

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

Ook dit jaar verwachten we weer een weekendprijs van  € 50,00.
Het is NOODZAKELIJK je van te voren aan te melden, de afrekening gaat op 
basis van het aantal mensen. 

Afrekenen geschied CONTANT, dus geen Tikkies en andere betaalverzoeken.

Programma

Vrijdag Aankomst  Vanaf 13.00 uur zijn de eersten welkom. 
    Zorg voor een volle tank voor de toertocht,  
    de tankstation dichtheid is hier een stuk   
    lager dan in het Gooi.

    Boodschappen kun je in Vierhouten doen.  
    Benno zorgt weer voor zijn onvolprezen   
    soepen. ’s Avonds gezellig bijkletsen.
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Zaterdag 11.00 uur Toertocht onder de deskundige leiding van  
    Gerrit Busweiler (alhoewel die het weer   
    gedelegeerd heeft richting Handje) 
    ’s Avonds samen het warm eten verzorgen  
    onder directie van onze  topkoks Hans en  
    Henk.
Zondag    Na nog een nacht in een echte blokhut en  
    een ontbijt kan iedereen naar huis.

Aanmelden bij:      Roel de Glopper            
mail:     evenementen@udcn.nl

GEEN telefonische aanmelding. Ook als je alleen de toertocht komt rijden 
graag aanmelden voor de toertocht.

Bij calamiteiten  (Roel)                06-24738841

Adres: 
Paasheuvelgroep - Vierhouten
Terrein: Boomklever
Het Frusselt 30 , 8076 RE Vierhouten , 0577-411556 
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Met Batten in de bocht 
Gerwin Batten

Als je dit leest, gaan we alweer een heel eind 
richting het nieuwe motorseizoen. Voor MAG-
leden die de algemene ledenvergadering op 2 
maart bijwonen, start dat seizoen op een wel heel 
aangename manier: met een gratis bochtentrai-
ning op het bekende Midland Circuit in Lelystad. 
Hier alvast een voorproefje op papier!

In de afgelopen afleveringen kwamen drie 
stuurtechnieken langs. Bij afschuinen of door-
kantelen blijf je zelf rechtop zitten en duw je 
je motor onder je weg. Bij meeleunen blijf je in 
de bocht in één lijn met je motor: je hangt dus allebei even schuin. Bij verzit-
ten of inleunen hang je naast je motor, een techniek die alleen op circuits 
thuishoort. 

Hoe je ook stuurt, op de weg of het circuit, je begint je bocht eigenlijk altijd 
op dezelfde manier: door tegen te sturen. Om een bocht naar links te maken, 
stuur je om te beginnen een minimaal beetje naar rechts. En andersom. 
Online vind je talloze teksten en filmpjes over tegensturen of countersteering, 
dat dan vaak als een aparte stuurtechniek wordt omschreven. Maar is het 
dat ook? Niet echt. Tegensturen is meer een soort noodzakelijk kwaad. Als je 
sneller rijdt dan pakweg een kilometer of vijftien per uur moet je wel tegen-
sturen om enigszins acceptabel een bocht te kunnen maken. En iedereen doet 
‘t – maar nog lang niet iedereen weet het. 

Voor wie het niet gelooft is er een simpele test. Pak je fiets (die zonder 
motor), zoek een rustige weg of een leeg parkeerterrein, kijk of er geen 
overijverige diender in de buurt is, stap op, haal als je op snelheid bent je 
handen van je stuur en probeer dan bochten te maken. Lukt dat? Ja, natuur-
lijk. Maar het zijn zonder uitzondering erg flauwe bochten. 
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Heb je een motor met cruisecontrol, dan kun je – geheel op eigen risico, net 
als bij alle andere rijtips in deze rubriek – hetzelfde proberen. Hoe hoger je 
snelheid, hoe flauwer die bochten worden. Wil je vlotter de bocht om, dan is 
er maar één oplossing. Tegensturen, inderdaad.

Stap op je motor. Zoek een weg zonder ander verkeer op. Geef een beetje 
gas en hou een snelheid aan van pakweg 40 km/u. Geef nu een duwtje 
tegen je rechterstuurhelft. Dan draait je stuur dus iets naar links. En je motor? 
Die kantelt direct naar rechts, klaar voor de rechterbocht. Duw je je stuur op 
dezelfde manier naar rechts (geef je linkerstuurhelft een duwtje naar voren), 
dan kantelt je motor naar links. Dat is tegensturen in een notendop – en je 
doet het al vanaf het moment dat je leerde fietsen, zonder dat je het wist.

Bij normaal rijden is je tegenstuuractie zo minimaal dat je er eigenlijk niets 
van merkt. Dat verklaart ook waarom het zo’n relatief onbekend verschijn-
sel is. Ben je je bewust van wat tegensturen doet, dan kun je het ook bewust 
gaan toepassen: door een actieve tegenstuurbeweging te maken, kun je je 
motorfiets razendsnel van z’n rechte lijn laten afwijken, bijvoorbeeld om een 
obstakel te ontwijken. 

Volgens sommige bronnen stuur je ook tegen als je in de bocht hangt. Dan zou 
je stuur dus naar rechts staan in een linkerbocht, en andersom. Dat gebeurt 
wel, maar op asfalt alleen als je die bochten met een driftend achterwiel 
pakt, zoals die paar grootheden in de Moto GP. En je gekozen lijn in de 
bocht corrigeren met een tegenstuuractie? Ja, dat kan. Ook op straat. Maar 
doe dat met nadruk alleen als je het effect van zo’n bewuste actie in een 
rechte lijn goed hebt leren kennen. 

Op 2 maart (zie bladzijde ##) hebben we het er verder over!

Bronvermelding:  
MAG-azine, MAG Nederland. geplaatst met toestemming van de auteur en belanghebbenden.
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De Russische keuken 

Русская кухня

Had Boris het in de vorige Twin nog over Rus-
sische gewoontes, nu heeft hij het weer over 
een typisch Russisch plattelandsgerecht. Iedere 
dorpsbewoner houdt er wel varkentjes daar op 
het platteland.

Nopochehok (speenvarken) 

Gegrild speenvarken is een pure Russische delicatesse tijdens feestdagen. 

Het beestje wordt aan de binnenkant gezouten en gekruid en daarna boven 
een gril geroosterd. Om te voorkomen dat de staart en de oren verbranden 
worden deze in vet papier ingepakt. 

Tijdens het braden wordt de buitenkant regelmatig ingewreven met in bier 
gedoopt spek, zodat het vel (zwoerd) mooi krokant wordt. Eenmaal gaar 
wordt het speenvarken aan tafel gesneden.  

Succes met de bereiding en alvast eet smakelijk.
 
Очень вкусно

Boris
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Steunpuntenlijst 2019/2020

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




