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Coronaverklaring UDCN

Door de getroffen maatregelen omtrent het Corona-virus zijn ook wij als 
UDCN verplicht om onze verantwoordelijkheid hierin te nemen. Ten tijde 
van het maken van deze Twin is het mogelijk dat er andere geldende 
maatregelen zijn.

Ga er daarom vanuit dat de vermeldde activiteiten in deze Russian Twin 
onder voorbehoud doorgaan. Mochten daar veranderingen in komen dan 
doen we ons best jullie als leden zo tijdig mogelijk te informeren hierover. 

Geef je email-adres door aan de secretaris zodat we je digitaal op de 
hoogte kunnen houden, en laten we hopen dat we dit jaar zoveel mogelijk 
in goede gezondheid met elkaar kunnen doorkomen.
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Van de voorzitter

Beste leden,

Voor jullie ligt de eerste Twin van 2021. 
Als ik dit schrijf heb ik die uiteraard nog 
niet gezien, maar ik kan op voorhand 
zeggen dat ik het nu al een kunststukje 
vind. Een kunststukje, omdat het best 
knap is om keer op keer een hoogwaar-
dig clubblad in elkaar te zetten met zo 
weinig clubactiviteiten als de afgelopen 
periode. Uiteindelijk nemen verslagen 
van sleuteldagen, treffens en toertochten 
toch een substantieel deel van de kopij 
voor hun rekening. Bij deze een compli-
ment aan onze redactie. 

In het verlengde daarvan is er toch lichte hoop op nieuwe activiteit. Naast 
onze traditionele treffens hebben we het afgelopen jaar met succes geëx-
perimenteerd met losse toerritten. Een toerrit kan wat makkelijker ingepast 
worden tussen de corona-maatregelen en dus ook eerder doorgang vinden. 
Dit jaar zullen we als bestuur hier mogelijk wat meer op inzetten. Uiteraard 
flexibel in de volledige wetenschap dat voor veel leden een losse toerrit nooit 
een vervanger kan zijn voor een treffen, maar ook in het besef dat helemaal 
niets doen het alternatief is. (en een heel slecht alternatief wat mij betreft). 

Onder het motto “afzeggen op het laatste moment is makkelijker dan last-
minute iets organiseren” hebben we dus voorzichtig wat activiteiten op stapel 
gezet. Verderop in deze Twin zal onze treffen-coordinator (of moeten we die 
functie omdopen in activiteiten-coordinator??)  daar meer over zeggen. 

Hopelijk kunnen we in het verlengde daarvan ook weer een ALV houden. 
Naast alle corona-perikelen lopen onze organisatorische verplichtingen als 
club natuurlijk gewoon door en hoewel de gegeven omstandigheden een 
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stevige barrière zijn is het denk ik een goede zaak als we op zijn tijd als 
bestuur verantwoording afleggen over de afgelopen twee jaar en natuurlijk  
ook weer eens de gelegenheid krijgen om te peilen wat er leeft onder de 
leden. 

Over leden valt ook iets nieuws te melden: Zoals bij velen bekend schuren we 
al jaren tegen de magische grens van 300 leden aan. Vijf jaar terug leken 
we hem geslecht te hebben, maar dat bleek loos alarm: Na correctie voor 
afzeggingen en het schrappen van een enkele wanbetaler bleken we er 
destijds toch maar zo’n 280 te hebben. 

Van de week kreeg ik van onze secretaris bericht dat we deze grens nu toch 
gepasseerd zijn. Met andere woorden: als één van de weinige motor-
verenigingen in Nederland maken we momenteel groei door. Ik ziet dat als 
het gevolg van een stukje positieve uitstraling dat wij en ons materiaal neer-
zetten. Ik denk dat we daar met zijn alleen best trots op mogen zijn. 
Al met al blijven we positief en maken we er als club het beste van. 

Hopelijk tot snel bij een toerrit of treffen!!

     Arjen van Viegen.
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Van de redactie

Wat een gekke periode leven we toch in. Inmiddels zijn we al een jaar lang 
onder invloed van de Covid-19 crisis. Wie had dit ooit kunnen verwachten 
toen we vorig jaar maart tegen een gek griepje aan leken te kijken. Ach, 
volgens onze bestuurders is er licht aan het einde van de tunnel. We gaan het 
zien.

Een van de grote nadelen van zo’n jaar waarin veel afgelast werd is dat er 
bar weinig te vertellen viel over de evenementen die allemaal (niet) door-
gingen. Hopelijk komt daar dit jaar weer wat verbetering in. Met wat geluk 
wordt het straks weer beter weer en neemt het aantal besmettingen weer 
zover af dat we wat meer mogen en kunnen doen met elkaar. En om met dat 
weer maar te beginnen, ook dat was weer eens een beetje gek. Nadat ik 
het grootste deel van het najaar en winter tegen een natte herfst aan leek te 
kijken kwam ineens de beer uit het noorden los en werd Nederland zowaar 
verrast met een beetje sneeuwpret. Dat we een week later weer in de korte 
broek in de tuin lagen konden we niet voorzien op dat moment.

Vanaf het moment dat het duidelijk werd dat er toch echt wel wat sneeuw 
zou gaan vallen brak de onrust los. Schaatsen, sleeën, koek en zopie, zelfs de 
Elfstedentocht kwam weer in de media. Ach, het kan me worst wezen; sneeuw, 
dat betekend dat er eindelijk weer eens witte plaatjes met het zijspan 
gemaakt kunnen worden. 
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Op diverse motorforums werd teleurgesteld gepraat over motor stilzetten, 
pekelschade etc. Behalve in de zijspanhoekjes en op ons forum natuurlijk, 
daar werden de mensen vooral gretig. 

Eindelijk eens de kans om buiten te spelen met het spul en doen waar het 
voor gemaakt is. Heerlijk dat het kon en kan maar het blijft natuurlijk een 
gevaarlijke activiteit. Helaas werd dat ook onderstreept door het nieuws op 
maandag dat een van onze leden zeer onfortuinelijk in aanraking gekomen 
was met een vrachtwagen. Meer daarover lees je verder in de Twin, sterkte 
alvast. Gelukkig is het voor de meesten wel goed afgelopen en hebben we 
kunnen genieten van wat glijpret.

Omdat er wat minder te doen was hebben we deze tijd ook gebruikt om het 
forum te migreren naar een andere provider en om de website te vullen met 
wat meer archiefwaardig materiaal voor de leden. Doe er je voordeel mee, 
een artikel erover vind je verderop in deze Twin.

We leven nog steeds met een aantal maatregelen waardoor we als club 
helaas ons watjestreffen hebben moeten verschuiven naar 2022, de zandrit 
en de voorjaarsleuteldag kunnen geen voortgang vinden. Met wat geluk kun-
nen we de rest van het jaarprogramma wel min of meer uitvoeren, wij gaan 
daar in ieder geval vanuit. Mocht het toch niet lukken dan vind je die infor-
matie vanzelf in de Twin. Als opwarmertje gaan we eind maart een ritje met 
elkaar maken in de omgeving Utrecht, Amsterdam, Bodegraven. 
De aankondiging vind je in deze Twin en in de digitale nieuwsbrief straks. 
Hopelijk kan het allemaal doorgang hebben.

Nog een leuk nieuwtje, ervaren leden zullen wel weten dat we al jaren tegen 
de 300 leden schommelden, net voor het einde van het jaar erover, dan weer 
terug. Nu dit jaar zitten we aan het begin van het jaar al over de 300 leden 
heen, goed gedaan met elkaar. Laten we hopen dat we als club op deze 
manier gezond kunnen blijven bestaan en nog 30+1 jaar verder kunnen. 
Ook  al dreigt de penningmeester(es) weer roet in het eten te gooien door 
te waarschuwen dat nog niet iedereen zijn contributie betaald heeft voor het 
komende jaar, doe dat nog even zijn wij ook blij !!
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Helaas is er ook minder leuk nieuws te meldden. 
Een van onze leden, Hans Stolk uit Lelystad is begin februari overleden. Hij 
was al heel lang lid van de club en daar ook altijd erg trots op. Het bezoe-
ken van evenementen ging de laatste jaren niet meer zo goed vanwege een 
slechter wordende gezondheid. 

Gerrit heeft een stukje erover geschreven wat je terug vindt in de Twin, 
samen met zijn rouwkaart. Hij droeg de Ural’s altijd een warm hart toe. 

Sterkte aan de nabestaanden..

Groeten,

   Benno
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Ook van mijn kant, een condoleance aan familie en vrienden van Hans Stolk, 
sterkte ! 

Over die paar dagen sneeuw, ik hoef er met de vrachtwagen niet meer op 
uit dus leuk ! :-) Ondanks dat ik nog niet een ervaren zijspannert ben, heb 
ik toch ook even de stoute schoenen aangetrokken en een stukje gereden en 
mooie foto’s voor het nageslacht gemaakt. 

En omdat er al wat stukjes gepekeld waren ook maar bij terugkomst de 
motor gewassen, niet echt leuk, kouwe klauwen, maar wel nodig ! Tja, en 
weer een vermelding van die vermaledijde Corona, we komen er maar niet 
doorheen !! 

Het inentingsprogramma schiet ook niet erg op en ik vrees dat we nog een 
behoorlijk deel van het jaar er mee opgescheept zitten ! En dus resulterend in 
het niet doorgaan van allerlei activiteiten.

Dat we ondanks dat, weer over de 300 leden limiet zitten is een klein 
wondertje. Als club zijnde heerlijk dat we zulke trouwe leden hebben en 
vanaf hier een hartelijk welkom voor de nieuwe leden of herintreders :-).

Ik hoop dat we in maart dat tochtje kunnen doen en steek vast een kaarsje 
op voor het doorgaan en een beetje lekker weer ;-)

groeten,

   John
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In Memoriam Hans Stolk
14 augustus 1951 - 6 februari 2021

Een markant UDCN lid is niet meer onder ons. Hans 
was al enige tijd ziek had ik van mijn broer Johan 
gehoord. Johan had regelmatig contact met hem 
als hij weer aan de wal was na enkele maanden 
grote vaart. Hans wilde graag dat Johan zijn 
motoren wat bijhield. Zelf kon hij dat fysiek al lan-
gere tijd niet meer. Als voltallig bestuur hebben we 
namens de club een kaart gestuurd, waar Hans erg blij mee was. 
Petra meldde dat iedereen de kaart moest zien. 

Op 4 februari kreeg ik van dochter Petra bericht dat Hans was opgenomen
in een hospice in Lelystad voor terminale zorg. Op zaterdag 6 februari 
appte Petra dat Hans in alle vroegte was overleden.

Hans was een Russenrijder vanaf de begin jaren van de club. Op 6 februari 
(!) 1993 kocht hij  zijn ‘ Vanessa’, zoals hij zijn span noemde, en werd hij lid 
van de UDCN. Hans had zo zijn eigen ideeën over techniek en onderhoud. 
Een motor deugde of het was helemaal niks en daar was hij dan moeilijk 
van af te brengen. Met zijn kenmerkende Amsterdamse accent bracht Hans 
regelmatig in niet mis te verstane bewoordingen zijn mening naar voren. Met 
een grote grijns: “Je kan ook te ver gaan” klonk het dan.  Saai was het nooit 
met Hans. 

Ik vergeet nooit een treffen, ik meen in Oud Beijerland, waarop Hans aan 
kwam rijden met een span waaruit zeer onheilspellende, gierende geluiden 
uit de versnellingsbak te horen waren. Hans stond nog niet stil of hij riep al 
om Johan om het euvel te verhelpen. Wat bleek nu, Hans had gehoord dat 
een bepaald soort vet in de versnellingsbak beter was dan olie. Niet dus…. 
Lagers lagen eruit en Johan was niet zo goed om ter plekke de bak te voor-
zien van verse lagers en olie. Zo is er meer geklust voor- en met Hans.  
Extra breed span, aanhanger etc. etc. Wanneer de treffens bezocht wer-
den was echtgenote Nel altijd, en vaak ook dochter Petra van de partij. 
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Nel zorgde en regelde en Hans nuttigde een biertje. Ik meen dat het tref-
fen in Delfzijl in 2009 het laatste treffen was waarop de familie Stolk met 
span vertegenwoordigd was. Daarna werd het bezoeken van treffens, door 
gezondheidsproblemen, steeds moeilijker en werden de bezoekjes beperkt 
tot even langskomen met de auto.

Een aantal jaren geleden sloeg het noodlot toe. Nel werd ernstig ziek en de 
rollen werden omgedraaid. Hans en Petra moesten gaan zorgen en regelen 
en Nel werd steeds afhankelijker. Toen het echt niet meer ging, werd Nel 
opgenomen in een verpleeghuis. Nog één keer, in 2015, hebben ze gezamen-
lijk een treffen bezocht. Nel zat in een rolstoel, maar ze genoot zichtbaar.
Ondanks alles bleef Hans betrokken bij de club. Hij baalde dat hij de tref-
fens moest missen. Ik ben nog een keer langs geweest met wat clubartikelen 
die op de treffens af en toe werden uitgedeeld en die Hans dus gemist had. 
Hans kon dat erg waarderen.

Op maandag 15 februari is Hans in Lelystad begraven. In stijl, met de kist op 
een zijspan en dochter Petra achterop. Code rood, ijskoud en regen. 

Gelukkig viel het aantal belangstellenden, gezien de corona en het weer, 
met 38 personen, nog behoorlijk mee.

Het is net als met die oude zijkleppers: zo worden ze niet meer gemaakt……

Gerrit Busweiler
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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



 13

Forum en Site aanpassingen

Hallo allemaal, zoals een aantal van jullie al hebben gemerkt zijn er wat ver-
anderingen geweest in de internetomgeving van de UDCN. Als UDCN hebben 
we twee plaatsen waar we ons als club presenteren. Er is door het bestuur 
een bewuste keuze gemaakt om de UDCN niet op social media beschikbaar 
te krijgen. Er zijn al meer dan genoeg van dit soort plekjes te vinden en we 
willen niet dat clubgegevens zomaar ter beschikking komen van iedere 
Internet held die er te vinden is. We proberen ook zaken als treffen-
informatie etc. alleen voor leden beschikbaar te hebben. Dat strookt niet met 
sociale media. Als je dus ergens een groep vindt dan is dit nooit een officieel 
UDCN ding.

Enfin, eind vorig jaar hebben we onverwacht snel het forum moeten migreren 
naar een andere omgeving. Dit omdat de oude provider, Messageboard, om 
persoonlijke redenen besloot 
te stoppen met de hosting van 
de omgeving. Dat was even 
slikken, ineens moest er op stel 
en sprong een nieuw forum 
worden opgezet. 

Het oude forum had links en 
rechts wat uitbreidingen en 
aanpassingen van de provider 
erin zitten die natuurlijk niet 
ondersteund worden door een 
nieuwe omgeving. Ach, een 
uitdaging noemen we dat.

Uiteindelijk heb ik onze 
normale internetprovider 
gevraagd de backup in te 
lezen van de database van 
Messageboard.
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Daarna werd het wat kreun- en steunwerk van mijn kant om alle ont-
brekende links er weer in te krijgen. Ik denk dat we als UDCN er uiteindelijk 
in geslaagd zijn om zonder gegevensverlies het geheel te migreren en weer 
beschikbaar te krijgen. 

Groot voordeel voor ons is dat we nu alles zelf in de hand hebben en alles in 
onze eigen omgeving kunnen beschikbaar stellen. Alleen de link is veranderd 
dus als je alleen op google kijkt vindt je nog wel eens de oude link die niet 
uitkomt. Als je vanaf de UDCN website pagina gaat kijken dan kom je van-
zelf op het nieuwe forum terecht. De link staat in de linker balk.

Naast die aanpassing hebben we ook nog een paar 
aanpassingen gemaakt op onze gewone website en 
wel op het ledendeel. Als je gaat kijken zul je merken 
dat daar nu een redelijk groot deel van de handleidin-
gen te vinden is die voorheen in de clubwinkel werden 
verkocht. 

Deze manier van aanbieden is voor ons, als UDCN, eenvoudiger en voor 
jullie, als leden, flexibeler. Gewoon aanmeldden op de site, naar de hand-
leidingen browsen en de handleiding eruit halen die je nodig hebt. Zonder 
extra kosten, alles vanuit je lidmaatschap. Er was al een stukje technische tips 
waarin een heleboel technische tips staan die eerder in de Russian Twin heb-
ben gestaan. 

Verder bleek er behoefte om de oude Russian Twins ook digitaal beschik-
baar te krijgen, dit hebben we op een vergelijkbare manier opgelost door 
ook hiervoor een sectie op de website beschikbaar te stellen, voor leden, om 
de oude Russian Twins te kunnen inzien en downloaden.

Bijna alle Twins zijn daar te vinden. Natuurlijk is reproductie of verspreiding 
ervan op andere plaatsen verboden zonder toestemming van ons als club.

Doe er je voordeel mee !!
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Even Voorstellen : Marco KruitHof

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik waarschijnlijk het nieuwste lid van de 
UDCN.

Ik ben Marco Kruithof, 57 jaar en woon in Rockanje. Ik ben altijd al motorgek 
geweest. Het is al zeker 25 jaar geleden dat ik een oude motor met zijspan 
tegenkwam. Hij stond bij een winkel in onze straat. Ik heb gewacht tot de 
berijder naar buiten kwam want hier moest ik meer van weten. Mijn eerste 
vraag was; hoe oud is hij? Het antwoord: 1 jaar. Die motorfiets staat nog 
altijd op mijn netvlies, ik weet nog precies hoe hij er uit zag. Zelfs het merk 
van de krat bier in het zijspan weet ik nog.

Kort daarna heb ik me op oude Land Rovers gestort. Simpele techniek, gaat 
regelmatig stuk, maar is onderweg altijd wel te repareren. Met een 
schroevendraaier en een hamer. Ik heb nu nog steeds een lightweight S2a en 
een 101 forward control.

Maar er komt een moment dat je alles wel gerepareerd of vernieuwd hebt. 
Toen heb ik een Burton gebouwd, een “sportwagentje” op het chassis van een 
lelijke eend. Met een luchtgekoelde 2-cilinder boxermotor. Daar gaan we 
nog steeds graag eens een dagje mee toeren. Verder staan er in de schuur 
nog een verbouwde Kawasaki 1000,  loopt altijd, dus daar doe ik niks meer 
mee. Verder nog een oldtimer trekker, 2-cilinder met blower. Als ik die wil 
gebruiken moet ik altijd eerst een half uurtje sleutelen, steeds iets anders.

De laatste tijd doe ik iets rustiger aan met werken en soms heb ik zelfs het 
gevoel dat ik tijd over heb. Dus marktplaats maar eens doorgespit. En daar 
zag ik weer van die oude zijspannen langskomen, daar moest ik iets mee. Op 
een zaterdag, een paar weken geleden, ben ik in de auto gestapt om eens 
een paar van die machines te gaan bekijken. De aanhanger moest mee want 
je weet maar nooit…    

De eerste de beste die ik zag was raak. Ik ben nog wel verder gaan kijken 
maar s ’middags was ik weer terug bij “mijn”  motor. 
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Het is een Dnepr K750 geworden uit 1959, een hele mooie en ook nog 
gerestaureerd. Ik ben er erg blij mee. Eigenlijk is hij al helemaal af en alles 
deed het. Maar ik denk dat ik hier nog heel veel sleutelplezier aan ga beleven, 
of het nodig is of niet. 

Het begin is er al, hij loopt heel mooi, 10 minuten lang. Dan stopt hij en start 
pas weer als hij is afgekoeld. Dat is een probleem want na 10 minuten ben ik 
nog niet zo ver van huis dat de mensen mij niet meer kennen….  dus dan doe 
ik maar net alsof het zo hoort. Dit ga ik natuurlijk wel oplossen. Ik kwam er ook 
achter dat de benzine kraan maar twee standen heeft, open en nog verder 
open. En er komt ongetwijfeld nog meer. Dat worden misschien wel verhalen en 
vragen voor ons forum.

Voor nu wens ik voor jullie allen een mooie zomer met veel rij- en sleutelplezier. 

Groet,      Marco
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De TIEN van de TWIN
door: Marion Bilars

Naam:
Evert van der Hoop.

Leeftijd: 
61 jaar.

Gezinssamenstelling:
Vrouw Anja, dochter Jacolien en  zoon Gerard.

Beroep:
Verkoper gereedschap, auto en vrachtwagen onderdelen.

Motorpark:
Dnepr MT9 Solo, Moto-Guzzi V85TT, Moto-Guzzi Dingo Sport.

Lid van de UDCN sinds:
2014??

Wat is de reden dat je ooit aan een Rus begonnen bent?
Op de Zondagmorgen koffie drinken bij het vaste adres, bromfiets en 
motortref de Leemkule. Met veel lawaai kwamen er twee motoren aanrijden. 
Buurman en buurman bleek later. Binnen een vloek en een zucht waren ze 
omringt door de aanwezigen en werden hun motoren met veel bewondering 
bekeken. Toen wist ik meteen: Die komt er ook bij mij in de schuur.

Wat is de beste herrinnering aan je span?
Solo: op een Harley-treffen te staan in Kampen waar een kaptaal aan USA-
staal stond en Buurman Bertus en mijn Dnepr toch wel heel veel aandacht en 
complimenten kregen.
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Wat is je slechtste herinnering aan je span?
Slechte herinneringen zoals pech ben je zo weer vergeten. Wat me wel 
bijgebleven is dat ik hem gekocht heb in Noord-brabant. Even ophalen 
achter Nijmegen dacht ik. Dus even op de zaterdagmorgen heen en terug. 
Na het adres te hebben ingetikt op de navigatie bleek het een paar km voor 
Antwerpen te wezen. Heen en terug met de aanhanger er achter duurde toch 
wel lang.

Heb je nog een leuke annekdote over de club?
Na het cancelen van het najaarstreffen in Halle was er de toerrit vanuit 
Culemborg. Om toch nog een weekendje weg te kunnen besloten we een 
camping voor de vrijdag en zaterdagnacht te zoeken. Toen John van Ierland 
over onze plannen hoorde nodigde hij ons bij hem thuis uit. Na een nogal  
storingsgevoelige rit werden we hartelijk ontvangen. We werden aardig in 
de watten gelegd door de gastheer, die zelfs nog voor ons kookte en met zijn 
slaapmutsjes ons een geweldig weekend bezorgde. Hiervoor nogmaals, super 
bedankt John, ook namens Bertus en Rik. De toerrit op de Zaterdag was 
trouwens ook top.

Heb je nog andere hobby’s?
Lezen, klussen, sleutelen aan motor en bromfietsen.
Wat was je beste treffen ooit.
Eigenlijk beide treffens in Heerde. Hoge opkomst, mooie locatie, veel geluk 
met het weer, lekker warm bij het vuur, goed gevulde bar.

Welke motor uit het UDCN bestand vind je het mooist.
Tsja, zelfde smaak als mijn voorganger. John van Ierland zijn M72 verzame-
ling.

Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?
Niet echt, als je een Ural of Dnepr rijdt ken je alle kneepjes die je nodig hebt 
om weer thuis te komen. 
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Wil je nog iets kwijt: wil je nog iets zeggen of heb je nog opmerkingen.
Ik hoop dat als de treffens weer kunnen, iedereen gezond en wel aan de 
BBQ en het kampvuur komt aanschuiven. 

Wie wil je uitnodigen voor de volgende tien?
Rik van Niersen.

Na zijn kennismaking met een dikke boom die zijn bak totaal vernielde 
heeft hij zich knap druk gemaakt om zijn span weer klaar te krijgen voor de 
Culemborg-rit.
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UDCN Agenda 2021

Principeplanning 2021

VOORJAARSTREFFEN  7, 8 en 9  mei
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks in in 
de buurt van de Biesbosch. Tijdens dit Treffen 
wordt ook de Algemene Leden Vergadering 
gehouden.

ZOMERTREFFEN  18,19 en 20 juni
Voor het Zomertreffen zullen we moeten zwemmen. Degene die daar geen 
zin in hebben kunnen de boot nemen.
We gaan naar een locatie die een aantal leden niet onbekend is. Texel.

NAJAARSTREFFEN 4,5 en 6 september
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 
achterhoekse coulissenlandschap. Honden en campers toegestaan.

SLEUTELDAG NAJAAR  zaterdag 2 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 moge-
lijkheid tot overnachten.

Central Classics Beurs in Houten  18 en 19 december
Meer info volgt zodre deze beschikbaar komt van de organisatie.

Zelf een Treffen organiseren met ondersteuning vanuit de club?
Graag, neem contact op met 

Evenementen@udcn.nl
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De eerste toertocht van 2021
op 20 maart 2021

Watjestreffen, dat ging niet door. Zoveel mensen op een kluitje, veel te link.

Zandhappersrit. Had moeten kunnen als we zeker zouden weten dat de 
Belgen niet moeilijk gaan doen en dat we niet met zes man over een motor 
hangen om die uit de blub te halen.

Sleuteltreffen is toch ook maar beter van niet. Hetzelfde liedje, teveel mensen 
op een kluitje. Helemaal niets doen? Dat is ook geen optie. Iedereen snakt 
naar een verzetje.

Dus bieden wij aan: de derde coronabestendige toertocht waarbij iedereen 
zijn eigen eten en drinken meeneemt. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Na een toer in de omgeving van Dordrecht en route rondom Geldermalsen is 
nu de rand van het Groene Hart en de Ronde Venen aan de beurt.
De verwachting is dat er weinig zitplaatsen zijn op de pauzelocaties, dus 
neem een stoeltje of een kleedje mee.

De lengte van de tocht is zo’n 80 km. De start is bij de Foodspot in Utrecht 
naast een tankstation. Iedereen kan dus afgetankt vertrekken. 

Alles wat wij organiseren is onder voorbehoud tot op de dag zelf. Het is 
daarom verplicht om je op te geven. Doe je dit niet dan kunnen wij je ook 
geen bericht sturen als de tocht niet doorgaat.

Aanmelden bij: Hidde van der Linde mail: evenementen@udcn.nl

Aanmelding alleen per mail

Bij calamiteiten (Hidde) 06-43232022

Startpunt: Foodspot, Proostwetering 80, 3543 AJ Utrecht.
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Eindelijk een stukje voor de Twin
Door: Cor Sterkenburg

Misschien denk U wel bij het lezen van de aanhef, eindelijk, ??? Ik leg het 
jullie uit. In 2016 welgemutst en vrolijk op weg naar Kwadendamme, de 
motor snort lekker, het is mooi weer, het campeer karretje achter de motor het 
kan niet meer stuk.

Op naar Zeeland, we hadden er erg veel zin in, totdat……..
Beilen kwam in het zicht, even keek ik naar beneden en tot mijn grote schrik 
zag ik olie op mijn motorbroek, maar het draaide allemaal naar wens, toch 
maar even bij de afslag naar beneden tot de gemeente werf. Motor uit 
gezet, de nood-
zakelijke dingen na-
gekeken, olie peilen 
enz. Geen bijzonder-
heden, ook de wegen-
wacht kwam er bij en 
keek naar de motor 
met een blik van …
Oje wat is dit, BMW?. 
De wegenwacht ging 
ook wat controleren, en 
kwam tot de conclusie 
dat wij onze reis rustig 
konden vervolgen.

Daar sta je dan, wij 
besloten om terug te 
rijden naar Zuid-
laarderveen, en de 
bagagekar achter de 
auto te hangen, het ver-
trouwen was even weg. 
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Heb ruim 28 jaar rond getoerd zonder problemen, op bougies en bougies 
doppen na. Kleren weer aan en op naar de snelweg, het liep toch niet ver-
keerd totdat.. Alles ongeveer, na 1,5 kilometer gaf de motor er de brui aan, 
niets meer. Van alles geprobeerd maar niets van dat alles hielp. Wegenwacht 
gebeld die kwam spoedig. Deze meneer was gelijk eerlijk, en zij tegen ons, 
hier kom ik toch niet uit. Ik zal gaan bellen om de combinatie naar huis te 
laten brengen.

Tot onze grote verbazing kwam direct na het telefoontje de afsleepwagen er 
aan die toevallig langs reed. (had een klus, maar die ging niet door).
De toegevoegde foto zegt genoeg. Aangekomen in Zuidlaarderveen de 
motor onder dak geschoven en de auto ervoor en richting Zeeland, het was 
ondertussen rond half 4 dus met gang op pad.

Na een poosje kregen we er weer zin in, even er uit, (was even nodig van-
wege de diagnose van een ernstige ziekte). Aangekomen in Kwadendamme  
was het al donker, de ontvangst zeer hartelijk, met veel hulp stond de tent 
snel overeind en waren we gesetteld, de avond was nog erg gezellig. Het 
verloop van het weekend was ook erg mooi, zondag weer richting huis, met 
de gedachten morgen met de motor aan de slag.

Maar………het liep allemaal totaal anders, zal de details achterwege laten. 
In 2020 was ik weer zover, na 15 operaties en de vele ellende die daar bij 
hoort, waren we zover dat we de onderdelen konden bestellen bij ROLPA.

Jan Wassenaar heeft het keurig geregeld, ondertussen waren we verhuisd 
naar Akkrum. Na het sleutelwerk waren we erg nieuwsgierig hoe zou het 
blokje lopen, grote glimlach op onze gezichten, zoals een goede Rus behoort 
te doen, liep de motor als een zonnetje, voorzichtig enkele rondjes rijden.

Na een aantal ritten was het over met de pret, samen met Jan Wassenaar 
aan de slag nog wat onderdelen vervangen, maar de motor zweeg in alle 
toonaarden. Motor weer op de kar en naar Marsum gebracht, na enig speur-
werk bleek het contactslot slecht of totaal niets meer deed, vervangen en(big 
smile) als een zonnetje, iedereen blij (Jan bedankt).
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Nu de motor even tijdelijk in de stalling gezet en met veel vertrouwen op 
naar maart of april. Dan hopen we als het zo doorgaat weer naar de 
treffens te gaan, de planning is in mei als de corona het toelaat, wij zien er 
erg naar uit.

Ben de tel kwijt maar denk dat ik ongeveer 30 jaar lid ben van onze mooie 
club, en even uit de running ben geweest.

Beste mensen graag tot spoedig, en het gaat U allen goed, blijf gezond.

Cor Sterkenburg
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Uit de oude doos

Recentelijk zijn alle Russian Twins op onze site gezet in het ledengedeelte.
Tijdens het scannen en controleren en scannen hier en daar verhalen zitten 
lezen.
Dan kom je al snel tot de conclusie dat er binnen de club behalve de manier 
waarop we naar een Treffen navigeren weinig is veranderd. In de komende 
nummers willen we regelmatig oude technische artikelen, Treffenverslagen en 
introducties van leden die nog lid zijn publiceren.

Het eerste artikel is een artikel uit 1992, ook toen dacht men al na over een 
huisstijl.
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Naast deze ontwikkeling is er door de jaren wat dichterlijke vrijheid op de 
logo’s losgelaten. Zo trachten we elk jubileum een apart logo te maken voor 
die periode en is het oude logo ietwat vereenvoudigd tot het logo dat we 
allemaal herkennen.
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Even voorstellen 2
door: Anton van Engelen

Hallo, ik ben Anton van Engelen, veeteeltdeskundige en woonachtig in 
Kyrgyzstan, waar ik met mijn vrouw en 2 werkers een geitenbedrijf(je) met 
kaasmakerij run. Ik ben ooit eerder een blauwe maandag lid geweest van de 
UDCN toen ik in Mozambique een Ural aan stukken kocht op een veiling van 
FRELIMO, de toen nog enige partij van het land: die motor was ze vast ooit 
gegeven door de USSR. 

De enige Ural die ik zag rijden een keer aangehouden of hij wist wie deze 
weer zou kunnen repareren. Bleek de monteur van de politie te zijn, die het 
natuurlijk kon. "Onderdelen? Maak je maar niet ongerust: ik heb al drie
maanden geen salaris gehad dus jij gaat mijn salaris betalen!" 

Omdat de politie geen rijdende Ural meer had voelde ik me niet bezwaard 
dat hij van alles 'leende' uit het magazijn van de politie. Alleen geen nieuwe 
zuigerveren, dus ik kon er niet erg ver mee. Als ik een rondje wilde rijden 
moest een vriend met mijn landrover erachteraan om me naar huis te slepen 
als ie ermee ophield. 

Wordt aangeboden als een ‘non-runner’: beetje overbodige informatie. Prijs valt over te onderhandelen!
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Hier in Kyrgyzstan rijden er in de dorpen nog veel rond en zijn tussen de 
200 en 800 Euro equivalent in lokale munt (Som) te koop. Ik heb een runner 
gekocht voor Euro 320: als ik 30 meer had gegeven had de verkoper mij er 
nog een reserve motor bijgegeven, maar dat vond mijn vrouw toch teveel van 
het goede (??). 

Hij reed zelf een Rolls Royce en ik vraag me nog af wat hij met een garage 
vol Ural's en Quads moest. 

Ik ben van plan de bak eraf te halen en een plateau te monteren voor ver-
voer van van alles op de boerderij. En zag op de Kyrgyzische marktplaats 
(www.lalafo.kg zoeken op Урал мотоцикл) al een aardige aanhanger, dus 
het wordt nog wel wat. 

Aanhangwagen?
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Ural, de rest bij elkaar gesprokkeld tot een quad: vraagt Euro 500 equivalent

Voorlopig goed voor een rondje om de moskee met de familie als de zon 
schijnt: helmen zou moeten maar ach....er moet zoveel en als je vindt dat het 
niet hoeft moet je dat hier zelf maar weten. 

Ik zal proberen in de toekomst foto's van leuke modificaties te sturen. 

Met vriendelijke groet uit Kyrgyzstan, 

Anton van Engelen
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Rondje om de moskee: moet op zoek naar spaken, want spoort niet erg
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Mijn kleine motorgeschiedenis
door: Carel Adolfse

Beter laat dan nooit, hierbij toch een persoonlijk verhaal over het ontstaan 
van de UDCN...

1989 veranderende tijden
Het jaar 1989 is grotendeels opgegaan aan voorbereidingen voor de motor-
tocht naar Dakar. In december in de vrieskou gestart met vriend Klaas en 
uiteindelijk zonder kleerscheuren gehaald, maar daar gaat dit verhaal niet 
over.

In 1989 hadden wij nog geen GPS, mobiele telefoon of internet dus op weg 
naar Dakar raak je behoorlijk geisoleerd van de rest van de wereld. Enige 
contact was zo nu en dan een telefoontje plegen vanuit een postkantoor 
en een kleine wereldradio waar we zo nu en dan naar de wereldomroep 
luisterden. Naast de kerstboodschap van koningin Beatrix ook het einde van 
het ijzeren gordijn meegekregen. Maar ja als je voor een 750 km offroad rit 
zonder tankstations staat realizeer je niet hoe belangrijk dit is..

op weg naar Dakar, in de verte hoge Atlasgebergte
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1990

De wereld waar wij uit waren vertrokken was bij terugkomst veranderd en 
wijzelf ook. Onderweg veel kunnen nadenken en praten over de zin van het 
leven en wat ook echt belangrijk is (tijdens de reis waren dat de gedachten 
aan verse sinasappels en uitgebreide salades). En daar ben je dan begin 
1990 terug in Nederland --een beetje vervreemd van de samenleving-- met 
naast je werk geen tijdrovende reisvoorbereidingen meer. Tijd voor iets heel 
anders.

Al voordat ik brommer mocht rijden 
kocht ik jaarlijks een “kies uw motor” 
boekje en verlekkerde ik mij aan de Van 
Veen’s en andere onbereikbare motoren. 
Nu fotografeerde ik in die tijd met een 
voor mij wel bereikbare Russische 
camera (Lubitel) en werd daarom ook 
aangetrokken door de in het boekje 
vermelde Russische motoren. Ik werd niet 
perse warm van de Russische tweetakt-
motoren –ik had immers al een tweetakt-
brommer in de schuur staan--, maar die 
Ural Dnepr leek mij wel wat. 
De advertenties van de toenmalige 
importeur N.V. Motim intrigeerden mij 
ook.

Even kort door de persoonlijke motor-
geschiedenis… na een paar uitstapjes 
via Lambretta LI 150, Kawasaki KH250 
en een Honda CB500 kwam de 1e solo 
Dnepr in mijn leven rond 1982. Veel 
sleutelplezier mee gehad. Vader iets 
minder blij omdat hij mij meerdere malen heeft moeten oppikken met de 
aanhanger waarbij opgemerkt moet worden dat er meestal iets stuk ging wat 
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ik zelf had “verbeterd” aan de motor. Na de 1e Dnepr verkocht te hebben 
werd het een tijdje rustig aan het motorfront, maar in 1985 werd het tijd 
voor weer een tweedehands Dnepr en ik vond dat het tijd werd voor een 
zijspan. Het plan was om snel een meisje te vinden voor in de bak :-).

In het pre-Marktplaats en Perestrojka tijdperk bleek het lastig te zijn om 
snel een Dnepr met zijspan te vinden, maar al volhardend uiteindelijk een 
MT16 gevonden in Schagen NH. Op een vrijdagavond met de Vauxhall Viva, 
volgeladen met extra chauffeur, naar Schagen afgereisd, motor gekocht en 
zonder enige zijspanervaring naar Baarn teruggereden. Met de gedachte 
dat bij mijn vorige Dnepr de kilometerteller 20 km/uur te weinig aangaf 
(solocardan bedacht ik mij later), non stop netjes met 60 echte km/uur op 
de snelweg naar huis in het donker. Voor mijn gevoel reed ik best wel hard, 
maar bij thuiskomst kreeg ik te horen dat ik ook echt 60 km/uur had gere-
den, levensgevaarlijk!

Met Edwin in Friesland
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Affijn terug naar 1990. In die tijd reed ik nog wel eens ritjes met vriend 
Edwin. Edwin had een BMW R27 met zijspan. we gingen dan ‘s-winters bij-
voorbeeld een rondje Ijsselmeer rijden met als ultiem doel een keer naar het 
Elefantentreffen (alweer een ander verhaal). Edwin was een fervent motor-
blad lezer en had een klein oproepje gezien waar ik mogelijk wel
interesse in had. In cafe Flora in Doorn werd een bijeenkomst georganiseerd 
om te bezien of er genoeg animo was om een club op te richten voor 
Russische motorberijders.

Samen met Edwin naar de bijeenkomst en met ons erbij was er genoeg 
opkomst en enthousiasme, de oprichting van de UDCN was een feit. Ook 
maar meteen aangegeven dat ik wel te polsen was als bestuurslid.

De pioniersjaren van de UDCN hebben zeker bijgedragen aan mijn verdere 
ontwikkeling. Ineens moest er vergaderd worden met een bestuur en ging ik 
sleutelinstructies geven. 
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In principe doe ik dat nu nog steeds alleen doe ik dat voor mijn bedrijf en 
geef ik training over heel andere onderwerpen over de hele wereld. Ook 
ben ik al snel in het maken van het clubblad gerold waarbij in die tijd knip-
pen en plakken nog echt met schaar en lijm ging. De ervaring met het maken 
van het clubblad pas ik ook nog steeds toe al heet het nu handleiding of 
whitepaper.

...maar hoe zit het met het 
meisje in bak of zoals ik het 
toen soms wel noemde ‘de 
jacht’.
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1e midwintertreffen UDCN, wat waren we nog jong
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De jacht had sinds 1985 nog niet zo veel opgeleverd, maar ook hier kwam 
in 1990 verandering in. Medio 1990 ontmoette ik via via mijn vrouw Myra 
met motorrijbewijs! Middels Bokito gedrag avant la lettre haar weten te 
imponeren met de Dnepr waarbij een tocht in de stromende regen naar een 
Jazz evenement in Maastricht (wat ik vanwege het weer anders wel met een 
geleende auto had gedaan) inclusief wildkamperen in een kantoorgebouw in 
aanbouw op het industrieterrein me nog zeer goed bijstaat.

Samen met Myra nog vele leuke herineringen aan de opbouw van de UDCN, 
het maken van het clubblad en aan het Dnepr en andere Russische motoren 
rijden.

en ze viel heus niet altijd in slaap
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Onze kinderen zijn ook opgegroeid in het zijspan met al terugkijkend 
interessante beschermmiddelen, indien al aanwezig, zoals een babydrager 
of schuimplastic fietshelmpje…

met de Planeta in Marokko, Myra op de XT

er passen heus wel 2 kinderen in de bak
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Het heden
Inmiddels is het 2021 en ben ik met dit verhaal dus eigenlijk net te laat voor 
het 30 jarige jubileum…

Myra en ik rijden beiden nog steeds motor al is dat niet meer naar verre 
landen en momenteel ook niet meer op iets Russisch. Myra heeft een XT500 
met veel levenservaring en ik heb een tweetal BMW’s op leeftijd. Grappig 
dat ik de motoren nog steeds als jonkies zie, maar het komt steeds vaker voor 
dat ik mensen ontmoet die later geboren zijn dan het bouwjaar van onze 
motoren.

Kinderen zijn het huis uit en lijken geen nadelige gevolgen te hebben van 
het zijspanrijden anders dan dat ze geen interesse lijken te hebben om zelf 
motor te gaan rijden, maar ik zou het toch leuk vinden als het motorvirus ook 
hen eens bereikt. Ikzelf heb het motorvirus niet direct meegekregen van mijn 
vader –hij was al gestopt met rijden voor mijn geboorte-- , maar zijn verhalen 
over motorfietsen en dat ik vooral niet moest gaan motorrijden heeft er zeker 
toe bijgedragen dat ik het dus wel ging doen :-)

Dank aan allen die mijn kleine motorgeschiedenis tot nu toe mogelijk 
gemaakt hebben waar ik hoop nog vele kilometers te mogen maken.

mijn vader met zijn Norton

Carel



42

Nummer 123, maart 2021Ural Dnepr Club Nederland

Voorjaarstreffen in Dordrecht
7-8 en 9 mei 2021

!!! Alle informatie is onder voorbehoud van de dan geldende Coronaregels. !!!
Houdt dus je mailbox in de gaten voor de laatste informatie.

Na een aantal jaren keren we weer terug naar een bekende stek. 
Camping “Het Loze Vissertje” in Dordrecht is een kleine, rustige stadscamping  
en wordt omsloten door bomen, hagen, sloten en dijken. Langs de camping 
stroomt het schilderachtige riviertje “Het Wantij” naar de Biesbosch. Deze 
poëtische tekst hebben we niet zelf bedacht maar gejat van de site van de 
camping.

Honden zijn (aangelijnd) welkom.

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

Adres:   
    
Camping “Het Loze Vissertje”, Loswalweg 3, 3315 LB Dordrecht
Opgave bij Huib Stiegelis E-mail: h.stiegelis@icloud.com

Bij calamiteiten Hidde van der Linde: 06-4323022
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Programma: 

Vrijdag 
14.00 uur Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
Zaterdag 
10.30 uur Toerrit door en langs de Biesosch. 
  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.
17.30  Algemene Ledenvergadering 2019 en 2020
  Via een Nieuwsbrief wordt bekend gemaakt 
  wanneer er waar de stukken beschikbaar zijn.
18.00 uur BBQ volgens het bekende systeem van bring in your own   
  meat, fish, veggie etc..   
  Wij zorgen voor vuur, sausjes en brood en jullie    
  regelen zelf de rest.
Zondag  Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer op huis aan.

Voor de nieuwe leden onder ons.

Voor eten en drinken op dit treffen zorg je zelf. Je kunt er dus voor kiezen om 
vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag verzorgt de 
UDCN de warme maaltijd.

Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
Genoten van dit Treffen?

Denk je, dat kan niet zo moeilijk zijn om een keer bij mij in de buurt te orga-
niseren. 

Geef dit door aan Hidde van der Linde. evenementen@udcn.nl
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Algemene Ledenvergadering UDCN 
zaterdag 8 mei 2021 17.30

In deze vergadering zullen de verslagjaren 2019 en 2020 behandeld wor-
den.

Verslagjaar 2019
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verkiezing nieuwe voorzitter, kandidaat Arjen van Viegen
 4. Notulen vorige vergadering 2019
 5. Verslag secretariaat en ledenadministratie (Roel)
 6. Verslag penningmeester (Sandra)
 7. Kascommissie
 - verslag (Hidde van der Linde en Edward Klarenbeek)
 - benoemen kascommissie boekjaar 2020
 8. Verslag redactie Russian Twin (Benno)
 9. Verslag clubwinkel (Gerrit)
10. Verslag Treffens 2019 (Roel) 
11. Geen rondvraag , volgt na ALV 2020

Verslagjaar 2020
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Nieuwe treffencoördinator Hidde van der Linde 
 4. Notulen vorige vergadering 2020 zijn (nog) niet beschikbaar
 5. Verslag secretariaat en ledenadministratie (Roel)
 6. Verslag penningmeester (Sandra)
 7. Kascommissie
 - verslag (Rob Maier en Henk Wouters)
 - benoemen kascommissie boekjaar 2021
 8. Verslag redactie Russian Twin (Benno)
 9. Verslag clubwinkel (Gerrit)
10. Verslag Treffens 2020 (Roel) 
11. Rondvraag voor beide ALV’s
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Winter in Nederland, Leuk maar o zo gevaarlijk
door: Roel de Glopper

Op maandag 8 februari zag ik op Facebook een foto voorbij komen van 
een rode Ural die in de buurt van Werkhoven in de week vol sneeuw frontaal 
tegen een vrachtwagen was gebotst. In het gelinkte artikel was sprake van 
een zijspan van een 29-jarige Zeistenaar. Nu meende ik mij te herinneren dat 
ik recent een lid 
had ingeschreven in 
Zeist. 

Inderdaad, Roel 
Nijssen had zich 
op 24 oktober in-
gechreven bij onze 
club. Nadat wij 
namens het bestuur 
een kaartje 
hadden gestuurd 
ontvingen wij 
onderstaande reactie.

Beste Roel,

Het zijn twee gekke weken geweest sinds het ongeluk. Vandaar dat ik je nu pas 
wat schrijf. Met gelijk een positieve update!!!!!

Onze zoon Roel is sinds kort lid van jullie vereniging. En ook eigenlijk pas in het 
bezit van een mooie Ural met zijspan. Zondag 7 februari had hij wat rondjes 
gereden bij zijn woning. De Ural met zijspan die gemaakt lijkt te zijn om op 
sneeuw en ijs te kunnen rijden. Na zondag had hij de volle overtuiging dat hij de 
motor perfect onder controle had. Maandag 8 februari wilde hij nogmaals op 
pad. Dat liep helaas echter volledig anders. 
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Vlakbij huis nog kwam hij op de provinciale weg een vrachtwagen tegemoet. 
Hij wilde waarschijnlijk iets meer ruimte maken, waardoor hij met de zijspan de 
sneeuwkraag heeft geraakt, en vervolgens tegen de vrachtwagen is aangesme-
ten.
Hierbij brak hij zijn linkerbeen op verschillende plaatsen, was een zenuwknoop in 
zijn rechterhand losgescheurd en leek hij hersenschade te hebben.

Gelukkig waren er omstanders, die ook nog artsen waren, en gelijk 112 heb-
ben gebeld met de juiste codes. Daardoor is direct de juiste hulp gekomen. Roel 
is naar het UMC Utrecht gebracht en direct geopereerd. Daarna heeft hij bijna 
2 weken in coma gelegen. Sinds afgelopen vrijdag komt hij steeds meer bij 
bewustzijn. 
Vandaag was hij echt weer goed bij kennis en konden we weer goed met hem 
praten. Geloof het of niet, maar Roel was bezig met begrijpen hoe de Ural 
werkt!
 
Wij zijn heel gelukkig dat Roel het zo goed doet en al zo goed weer bij kennis 
is. Hij heeft nog een lange weg van revalidatie te gaan echter voordat hij weer 
helemaal de oude is.
 
Het zou helemaal te gek zijn als mensen hem een hart onder de riem willen ste-
ken door een kaartje te sturen. 

Hij wordt nog wel eens verplaatst maar momenteel ligt hij in het 
UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584CX Utrecht, afdeling 3C oost, 
kamer 3.

Alvast bedankt,

Namens Roel en familie,
Chris Nijssen
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Update 3 maart 2010

Vanavond contact gehad met de vader van Roel. Eigenlijk alleen maar 
positief nieuws, zij het met kleine stapjes.
Zijn linkerbeen is weer aan elkaar geschroefd en geneest goed.
Hij is naar het ziekenhuis in Leiden geweest om de problemen met de zenuw-
knoop in zijn hand te bekijken. Ook daar licht positief nieuws, de zenuwknoop 
bleek “slechts” beschadigd en niet losgescheurd. 
Dit vergroot de kans op het herstel aanmerkelijk.

Toen we de eerste mail kregen begon Roel langzaam terug te keren tot de 
wereld. Ondertussen lijkt het er op dat alleen zijn korte termijn geheugen een 
knauw heeft gehad.

Voorlopig blijft Roel nog in het UMC, je kunt dus rustig een kaartje of andere 
attentie sturen. Dat komt echt aan. Op termijn gaat hij naar een revalidatie-
kliniek in Haren om daar verder te herstellen.

Roel de Glopper
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Motocrypto Twin nr. 123

Beste puzzelaars.
Op het moment dat ik dit schrijf ligt er een dik pak 
sneeuw en hebben velen van ons al lekker door 
het winterse landschap gereden. De vele foto’s zijn 
daarvan het bewijs. De oplossingen die zijn 
ingestuurd dateren nog van vorig jaar. Een jaar 
dat wij maar zo snel mogelijk moeten vergeten, al 
hoewel 2021 ook niet bepaald positief is begon-
nen. 

Ons traditionele “Watjestreffen” heeft helaas niet plaats mogen vinden. De 
toekomst is op dit moment nog erg ongewis, maar laten wij positief blijven. 
Gelukkig heeft een vier-tal leden tijd kunnen vinden om de crypto van de 
vorige keer op te lossen, een mooie ontspanning voor tussendoor om je 
hersens eens flink te pijnigen. 

De inzenders waren:

1. Gino Beugels (Bij deze onze oplossing, ik zie dat nummer 3 er twee maal  
 in staat)
2. Rob Maier (volgens mij had ik het antwoord van de afgelopen puzzel ook  
 naar je toegestuurd, echter zie ik mij niet terug komen, bug in de   
 digitale snelweg? Dit is mijn uitkomst en hier moet je het mee doen)
3. Clemy en Niek (Het zijn er elf, in een coronajaar verbaas je je nergens   
 meer over. Niek is bezig om een aanhangertje van twee  bakken te  
 maken (druk, druk), tot het volgende treffen in 2021)
4. Dolf Kok (Een tijdje geleden, maar nu dan toch)
5. Anke en Wim van Sorge (Met name -Storm  valt het liggende streepje op.  
 Dus ik kan alleen maar storm ervan maken (triumph thunderbird   
 storm) 

Alle inzenders hebben, ondanks een enkele dissonant, of een streepje over 
het hoofd gezien de goede oplossing weten in te zenden, sommige goede 
antwoorden bij de verkeerde nummers, werden door de vingers gezien.
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Voor de lezers die het te moeilijk vonden, hierbij de oplossing:

1. Op avontuur met deze GS.                 Adventure
2. Sportief model dat steekt.  Hornet
3. Vliegt over de weg.   Hawk
3. Geschikt voor de gehele E.U.   Pan European
4. Japanse hond.   Bulldog
5. Slecht drie versnellingen?             Speed Trippel
6. Zitten die aan de koppen?  Zijkleppers
7.Ural plus?    Upgrade
8. BMW van Trump.   Grand Amerika
9. Overwinning met harde wind.             V storm
10. Voor een familie-uitje.  Mash

Nieuwe opgave:

1. Familie van de winterband.    (sn...wk.tt.ng) 
2. Houdt de kou in zijn greep.    (h.ndv.tv.rw.rm.ng) 
3. Staat klaar voor een proefrit.    (.pst.pm.d.l) 
4. vijfhonderd meer dan een ketting of cardan.  (r..m..ndr..v.ng) 
5. De hoek om met de hond.    (..tl..tb.cht) 
6. Gaan die strooiend onderuit?    (sn...wsch..v.rs) 
7. Vreemde plek voor een uitlaat.    (st..rd.mp.r) 
8. Slaan spijkers met koppen op de ijsbaan.  (sp..dway) 
9. Mix van suiker, koffiemelk en frisdrank tegen 
 corona.       (sp..tn.k) 
10. Verkopen ze daar streetfood?    (w.gr.st..r.nt)

Denk je het te weten? Stuur dan je oplossing naar:  
luijt.postma@gmail.com 

(over de uitslag kan worden gecorrespondeerd, maar opmerkingen bij de 
inzending zijn welkom)

Veel succes!
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Blokbuster – Het assembleren van een Ural-kopklepper 
Deel 3 –  Een typisch geval van “Houd je kop” oftewel: Kleppen monteren

De vorige twee afleveringen ben ik ingegaan op het monteren van carter, 
krukas en de zuigers en cilinders. Zoals de vorige keer al een beetje aan-
gekondigd wil ik in deze aflevering ingaan op de opbouw van een cilinder-
kop. 

Allereerst de onderdelen: de basis is de cilinderkop zelf: Een stevig brok 
gegoten aluminium met fikse koelribben aan de buitenkant.  Aan de kant 
waar hij straks op de cilinder moet komen zit een holle verbrandingskamer 
met een gat voor de bougie en twee cirkelvormige openingen voor de in- en 
uitlaatkanalen. Aan het uiteinde zit een versteviging in de vorm van een in 
een exacte vorm geslepen ring. Dit noemen we de klepzetels: 

Vanaf de klepzetels lopen er twee kanalen naar buiten. Respectievelijk 
het inlaat- en het uitlaatkanaal. Rechts op de afbeelding is ook een kleiner 
kanaaltje te zien: dat is het terugvoerkanaal waardoor olie (voor de klep-



 51

smering, komt binnen via de stoterstang-hulzen) terugloopt het carter in. 
De “grote gaten” links op de afbeelding zijn voor het doorlaten van de 
stoterstangen die de kleppen bedienen. Als de kop gemonteerd is zitten die 
stoterstangen overigens boven: die lopen door de beroemde/beruchte 
“buisjes”, de stoterstang-hulzen,  boven de cilinder die je van buitenaf kunt 
zien. 

Dit is de andere kant van de kop: 

De twee bronzen 
bussen zijn de klep-
geleiders. Dat komt 
vaker voor als 
koppen in het 
verleden “onder 
handen” zijn 
genomen, maar is 
niet “origineel” zo. 
Klepgeleiders van 
een Ural zijn af-
fabriek doorgaans 
van gietijzer. Je 
komt ook nog wel 
eens een messing 
klep-geleider tegen. 

Zeker dat laatste is niet ideaal: messing is geen geschikt lagermateriaal en 
verslijt relatief snel. Gietijzer doet het eigenlijk beter. In Russische zijklepper-
blokken bestaat een klepgeleider gewoon uit een gat in een verder volledig 
gietijzeren cilinder en daar is het redelijk onverwoestbaar, maar in de 
kopklepper voldoen de gietijzeren klepgeleiders maar matig. Het werkt, 
maar het kan beter. 

De reden zit hem vooral in het feit dat de geleider relatief kort is en de 
constructie van de tuimelaar eigenlijk iets schuin tegen de klep aan duwt. 
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Veel oudere kopklepperkoppen hebben daardoor versleten geleiders. Bij 
het opbouwen controleren dus. Een passende klepgeleider past zuigend: een 
ingeoliede klepsteel heeft een lichte druk nodig om in de geleider te 
schuiven. Zakt hij er volledig door de zwaartekracht langzaam in dan is het 
ook nog oke, maar “valt” de klep in een keer door dan is de klepgeleider 
te ruim (en kan de klep in de praktijk iets kantelen waardoor hij nooit 100% 
kan afsluiten). 

Terug naar het opbouwen van de kop: 
De kleppen zelf zijn relatief zwaar uitgevoerd bij een Rus. Voor het oor-
spronkelijke ontwerpdoel is dat niet zo erg, maar als we een hoger toerental 
willen draaien wordt dit uiteindelijk de beperking: op een gegeven moment 
kunnen de klepveren niet meer tegen de massatraagheid op en gaan de 
kleppen licht zweven. In de praktijk merk je dit vooral aan het snel verlopen 
(kleiner worden) van de klepspeling. In tegenstelling tot wat er hier en daar 
te lezen valt ligt dat niet aan minderwaardige klepzetels, maar aan het 
verschijnsel “zwevende klep”: als de klepveer voldoende kracht heeft blijft bij 
iedere beweging van de klep via de tuimelaars en stoterstangen de nokvol-
ger aanliggen op de nokkenas. In dat geval zorgt de vorm van de nokkenas 
voor een redelijk zachte landing van de klep op de zetel. Zo niet als de 
klep begint te zweven. Dan is de nok alweer verder als de klep moet sluiten, 
geleidt hij de klep niet meer naar de zetel en gedraagt de klep zich een 
beetje als een hamertje: aangejaagd door de klepveren boort een relatief 
zwaar stuk ijzer zich met een harde klap in de zetel. Bij gevolg wordt deze 
als het ware “ingesmeed”: de zetel klinkt in en de klepspeling neemt af. 

Naast de bekende aangepaste rijstijl is het dus ook verstandig wat aandacht 
te besteden aan het verschijnsel klepveren. Klepveren verouderen namelijk: 
o.a. door temperatuurverschillen treedt vermoeidheid en krachtverlies op. 
Vooraf de veren controleren (niet makkelijk samen te drukken met de hand, 
eventueel vervangen) is wel het minste. In ieder geval moeten de volgende 
onderdelen gemonteerd worden: 
 
De kleppen moeten vooraf worden geslepen om te zorgen dat ze goed 
aanliggen. Hiertoe wordt de klepsteel van een druppel olie voorzien en de 
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rand van de klep van een fijne 
polijstpasta. Een klein beetje 
aan-brengen met een schroeven-
draaier volstaat: 

Daarna wordt de klep in de 
klepgeleider geplaatst en met 
draaiende bewegingen in-
geslepen. De exacte techniek uit-
leggen gaat voor hier een beetje 
ver…. 

Een netjes geslepen klep krijgt 
een egale glanzende “ring” op 
de plaats waar hij afdicht op de 
zetel. Op de zetel zelf tekent 
zich een soortgelijk patroon 
af. Het is belangrijk het slijpen 
voldoende lang vol te houden: 
Zolang er nog “zwarte plekken” op het pasvlak zitten zal de klep zeker nog 
lekken. 

(noot Redactie: deze glanzende ring moet als het goed is ook niet te breed 
worden, een glanzende ring van 1 mm breed is ideaal. Lukt dat niet doorslijpen 
tot het wel lukt. Is op een gegeven moment alles glanzend dan moet er wellicht 
wat vernieuwd worden)

Als we klaar denken te zijn kunnen/moeten we de klep nog even controleren: 
duw de klep stevig dicht met je duim en giet een dunne vloeistof (benzine, 
petroleum oid) in het betreffende in- of uitlaatkanaal. De eerste paar 
seconden mag er aan de kant van de verbrandingskamer geen vloeistof 
doorlekken. . 

Als de kleppen geslepen zijn kunnen we de boel echt monteren. Het meest 
vergeten onderdeel monteren we eerst: rond de klepgeleider komt een dunne 



 55

pakking. Deze isoleert tegen 
te grote temperatuurverschil-
len en dempt de trillingen in 
de klepveren een beetje. 
 
Er bovenop komt de 
onderste veerschotel, de 
binnenste en buitenste 
klepveer en de bovenste 
veerschotel. Vanaf de kant 
van de verbrandingskamer 
voeren we de klep in. Let er 
op dat de klepsteel voor het 
monteren even flink ingeolied 
moet worden. Bij de eerste 
start duurt het namelijk vrij 
lang voordat olie vanaf de 
oliepomp hier aan komt. 

Hierna is het de beurt aan 
de klepveertang om de 
veren voorzichtig op span-
ning te zetten:

Om de boel te fixeren 
komen er twee halve-maan-
vormige wigjes ingeklemd 
tussen de klepsteel en de 
bovenste veerschotel. De 
klepsteel heeft hiervoor een 
uitsparing: 

Zodra we de wigjes op hun plek hebben (een pincet is heel handig) halen we 
de spanning van de klepveertang af...… en zetten de wigjes zich vast in de 
bovenste klepschotel. Klaar! 
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Zolang er spanning op de klepveren blijft staan kan de boel geen kant meer 
op.  Uiteraard werkt het kunstje voor de overige kleppen precies het zelfde.  

Nu moeten de cilinderkoppen nog op de cilinders en moeten we de bedie-
ning van de kleppen (tuimelaars) nog monteren. Spaar ik op voor een volgen-
de aflevering, anders krijg ik ruzie met de redactie… 

Wordt vervolgd!!

  Arjen
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De Russische keuken 
Русская кухня, Russkaya kukhnya

Onze huiskok Boris is op zoek geweest naar 
een stevige maaltijd om deze winter op een 
gezonde manier door te kunnen komen.

Russische zuurkoolschotel
русская квашеная капуста
russkaya kvashenaya kapusta

Voorbereiding:

Verwarm de oven voor op 180ºC.

Bereidingswijze:
 
• Laat de zuurkool uitlekken, snijd uien en knoflook fijn.
• Snijd komkommer met de kaasschaaf in dunne plakjes en snijd champig-

nons in fijne plakjes.
• Doe de zuurkool in een koekenpan of wok en voeg de gesneden uien en 

knoflook toe.
• Bak dit al omscheppend op redelijk hoog vuur (blijven husselen, dus wok 

is het handigst) 10 tot 15 minuten, tot de zuurkool net een beetje bruin 
gaat kleuren.

• Neem een ovenschaal en smeer deze in met boter.
• Maak laagjes: een dun laagje zuurkool, dan bedekken met ham,
• komkommer, champignons en kaas. Weer een laagje zuurkool etc. Eindig 

op de bovenste laag met kaas.

Zet de schaal in de oven en laat het gerecht in 15 tot 20 minuten door en 
door heet worden.
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Serveertip

Lekker met aardappelpuree, waarin je plakjes knoflook en 2 blaadjes laurier 
tijdens het koken van de aardappelen toevoegt hebt (laurier voor het pure-
ren verwijderen!). 

Serveer er  een droge, frisse witte wijn of een ijskoude wodka bij.

Приятного аппетита
Priyatnogo appetita



60

Nummer 123, maart 2021Ural Dnepr Club Nederland

Steunpuntenlijst 2021

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 2020/2021




