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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 
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Van de voorzitter
 
Beste Leden,

Er lijkt verandering op til: na een jaar 
van beperkingen door corona zijn de 
cijfers dalende en mag er steeds meer. 

Betekent voor ons als UDCN dat er ook 
steeds meer mogelijk word en dat de 
opgespaarde ideeën voor activiteiten 
worden afgestoft en tegen het licht 
gehouden. Er staan weer treffens op de 
planning mèt kans op doorgaan. Zoiets. 

Verandering betreft ook het weer: na 
een koud en nat voorjaar is het sinds een 
week warm. (Collega) motorrijders gaan massaal de weg op en de bijna 
traditionele publieke discussie die de media brengt over motoren, veiligheid, 
geluid en wegafsluitingen is alweer in volle gang. Onze invloed als UDCN 
daarbij is beperkt, maar ondanks dat het niet het leukste onderwerp is blij-
ven we het volgen. Gelukkig geeft mooi weer ook andere mogelijkheden dan 
klagen en discussiëren: rijden en kamperen is een stuk prettiger als het niet 
regent. 

Binnen de club heeft de verandering ook toegeslagen: Na 15 jaar de 
clubwinkel draaiende gehouden te hebben heeft Gerrit Busweiler besloten 
dat het tijd wordt om iets anders te gaan doen in zijn vrije tijd. Vanaf deze 
plaats wil ik Gerrit dan ook hartelijk bedanken voor zijn inzet. 

In het verlengde daarvan lijkt er volgende week tijdens het treffen op texel 
zowaar ook weer eens een echte Algemene Ledenvergadering plaats te 
kunnen vinden. Hopelijk kunnen we als bestuur daar op de bekende wijze 
de gang van zaken van de afgelopen twee(!) jaar met jullie doornemen en 
vooral ook vooruitkijken richting het komende verenigingsjaar
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Tot slot wil ik eerlijk toegeven dat het schrijven van deze “van de voorzit-
ter” me deze editie niet makkelijk afgaat. Blijkbaar is de afgelopen periode 
waarin het leven toch wat in de “stand-Bye stand” is beland geen goede 
inspiratie voor het schrijven van artikelen. Des te opmerkelijker is het dat het 
de redactie toch weer gelukt is om een aantrekkelijke Twin te vullen, waar-
voor mijn dank. 

Tot slot hoop ik jullie allemaal op korte termijn weer te mogen begroeten: 
hetzij op een treffen, hetzij onderweg. Met de huidige ontwikkelingen blijf ik 
het zonnig inzien. 

    Arjen van Viegen.
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Van de redactie

Dit keer de tweede Twin van dit jaar waarin weinig gebeurd is, behalve de 
toerrit in Doezum hebben we nog niet heel veel activiteiten als club kunnen 
ontplooien. Helaas viel die in een voorjaarsweekeinde wat vrij nat en guur 
uitviel. Dat hebben we wel eens vaker gezien maar toch altijd jammer. 
Gelukkig waren er wel een aantal enthousiastelingen die de moeite en tijd 
genomen hebben om deel te nemen. De resultaten daarvan vind je in deze 
Twin.

Gelukkig is er licht in de tunnel en gaat het zomertreffen inclusief de ALV 
gewoon door, de vlaggen staan voorlopig in Nederland weer wat meer op 
groen nu de vaccinaties gestaag gezet worden en het aantal ziektegeval-
len afneemt. Laten we hopen dat dit zo blijft, ik heb er zin in. Het ziet er wel 
naar uit dat dit jaar de banaan aan de beurt zal zijn voor de weekeinden 
want ze zijn me toch echt te ver om met de Rus te doen. Ach, komt Ursula ook 
aan haar kilometers want werktechnisch gaat het nog vooral via thuiswerken 
dit jaar. De motoren staan me af en toe beschuldigend aan te kijken als ik de 
schuur opendoe maar het is nu eenmaal zo, het komt goed.

Ondertussen is er hier weer een project geland, Project ParaStoyKa gedoopt. 
Terwijl ik een M72 blok aan het opknappen was liep ik bij het revisiebedrijf 
tegen een aardig oud mannetje op die me vertelde dat hij nog een on-
gebruikte oude Oostblok zijspanbak in de tuin had liggen die eigenlijk wel 
wegmoest. Project ParaStoyKa was geboren, meer erover lees je in de Twin. 
Ik hoef voorlopig niet te zoeken naar vrijetijdsbestedingen vrees ik. 

Werktechnisch is het dit jaar erg druk bij mij vandaar dat het ook weer wat 
langer duurt voor de Twin gemaakt is en bij jullie op de deurmat ligt, deze 
keer heel veel voorstelstukjes van nieuwe leden want als club hebben we niets 
te klagen van de Corona-periode, het aantal aanmeldingen blijft hoger dan 
normaal en het totaal aantal leden blijft stijgen. We zitten nu ruim boven de 
300 zelfs na de jaarlijkse afvalronde van de contributies. 
Houd dit vol met elkaar mensen want het geeft ons de mogelijkheid om leuke 
dingen te blijven doen met elkaar. Een van de leukste dingen is natuurlijk 
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ervoor te zorgen dat we allemaal kunnen blijven rijden met de motoren want 
daar doen we het voor.

Verder in deze twin een interessante bijdrage over het opwaarderen van onze 
brandstoffen, wat technisch geneuzel en natuurlijk de bekende 
rubrieken waarvoor dank aan de leveranciers van de kopij.

Veel leesplezier met deze twin en hopelijk tot binnenkort..

groeten,

Benno van Ham
Eindelijk !!!!

We kunnen weer, en zoals het er nu naar uitziet wordt alles wat versoepeld !!
Ik heb het natuurlijk over een Treffen van de club en Corona !
Bij het verschijnen van de RT zit er een hopelijk geslaagd weekendje Texel op. 
Na het mooie zomerse weer ziet het er naar uit dat we wat minder warm weer 
en regen krijgen. Maar...... op de eilanden is het vaak wat droger en bovendien 
moet je er zelf wat leuks van maken, weer of geen weer :-)

Hier vandaan is het een behoorlijk ritje en ik heb weinig ervaring met snelweg 
vermijden dus op de aanhangert er heen. De overtocht is kort maar wel expen-
sive, dus zet ik de boel bij een (ex)klant en maak het bootreisje met het span. 
Ik weet dat er veel meer vraag dan aanbod was, heel jammer dat er maar 
een beperkt aantal deelnemers toegelaten konden worden. Er zullen dus wat 
“maatjes” node gemist worden !!

Wat dat andere item betreft ik heb m’n 2 shots gehad en ben dus relatief “vei-
lig”, smoelmaskers weg en hopelijk weer relatief normaal doen!
Iedereen veel (rij)plezier gewenst deze zomer en hopelijk zien we elkaar gauw, 
tot slot, nieuwkomers, welkom bij de leukste verzameling “nutcases” :-)

greetings    John
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Even voorstellen 1 : Stefan Faes

Hallo iedereen!

Ik kreeg de vraag van de UDCN om me even voorstellen als nieuw lid, dus bij 
deze doen we dat even.
Ik ben Stefan, zo goed als 43 jaar oud en niet afkomstig uit Nederland maar 
uit België. Wel net op de grens, uit Kalmthout, helemaal ten noorden van 
Antwerpen, om precies te zijn. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van 
échte puberleeftijd. Werken doe ik bij de Belgische Douane in de Antwerpse 
Haven.

Ik begon met motorrijden rond mijn 19 jaar, ik had zelfs geen autorijbewijs 
tot ik 32 jaar was, met een Honda CB500. Sinds die eerste motor kwamen er 
allerlei tweewielers de revue gepasseerd, gaande van oude hardtail Harley 
Davidson choppers, Italiaanse vintage scooters zoals Vespa's en Lambretta's, 
moderne Harley Davidsons van 1600cc tot Adventure en Enduro motoren. 
Momenteel rijd ik vooral met mijn Honda Transalp maar bezit ik buiten mijn 
Rus nog een Honda CB Seven Fifty en een oudere Vespa scooter. Sleutelen 
is me dus niet vreemd... Reeds 20 jaar speelde de gedachte om een Ural of 
Dnepr met zijspan te kopen door mijn hoofd. Stallingsproblemen of andere 
motoren zorgden ervoor dat dit steeds bleef bij een gedachte. Tot ik vorig 
jaar mijn oude Land Rover verkocht en er plots plaats was in de garage! 
Een Dnepr MT11 uit 1992 werd aangekocht en zo begon mijn nieuwe zijspan 
avontuur! Ondertussen al wat kilometers gedaan en het zijspan rijden is echt 
zalig!

De bedoeling is om het span geregeld te gebruiken in de buurt en af en toe 
eens een wat verdere reis/rit te maken van enkele dagen.  Ik plan dan ook 
wat 'Adventure/All Road' aanpassingen te doen en hoop zo alvast te kun-
nen beginnen met het verkennen van de plaatselijke landwegen om zo het 
vertrouwen op drie wielen nog wat op te schroeven. Later zal de motor wel 
eens compleet gedemonteerd worden om alles te vernieuwen, paar dingen te 
lassen,... Het is duidelijk, ik weet de komende tijd nog wat te doen!
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Hopelijk komen we elkaar in de nabije toekomst eens 'in real life' tegen en 
kunnen we samen ervaring delen met een frisse pint erbij!

Stefan
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Van benzine naar Jenever
Door:  Paul van Trigt, Norton Club Nederland.
 
Tijdens mijn lange tochten op de Norton 16H heb ik veel tijd om na te den-
ken. Niet dat de afstanden zo enorm zijn, maar het gaat niet zo snel dus alle 
tijd om de omgeving goed in je op te nemen en te mijmeren over wat je gaat 
doen als je weer thuis bent. Net als tijdens een lange vakantie dan zit ik ook 
altijd vol nieuwe ideeën en plannen.

Laatst zat ik te denken over de nieuwe brandstof E10, benzine die tien 
procent ethanol bevat. Ik tank dat niet omdat bijna iedereen het afraadt, 
behalve Rob en Arnold die hier gewoon mee rond rijden zonder dat er iets 
kapotgaat en bovendien exact evenveel mijlen maken met een tank als ik.

De alcohol in de E10 wordt gemaakt door een fabriek in Rotterdam. Daar 
gebruiken ze mais voor omdat mais van alle granen de meeste suiker bevat 
en makkelijk te kweken is. Dat de koeien in plaats van mais nu sojaschroot 
eten, dat met grote vervuilende zeeschepen wordt aangevoerd, doet niet ter 
zake. Om alcohol te maken is daarnaast veel energie nodig; tractoren voor 
de maisteelt en grote stookketels, waarschijnlijk gasgestookt.

Het hoogste alcoholpercentage wat je kunt stoken is 96%, de rest is water. 
Deze alcohol is zeer hygroscopisch en trekt, bij blootstelling aan de lucht 
zoals tijdens het tanken, water aan. 

De alcohol uit de benzine halen is heel gemakkelijk. Je neemt een ruime 
doorzichtige jerrycan en doet daar een liter water in, daar schenk je vijf liter 
E10 bij en dan flink schudden. Nu lost de aanwezige alcohol op in het water 
en zakt naar de bodem van de jerrycan. Na enige tijd kun je de benzine van 
het water en de alcohol afhevelen en in je tank doen.

Al rijdend bedacht ik mij wat te doen met het residu, ofwel: anderhalve 
liter alcohol van ongeveer drie en dertig procent. Recyclen, weer drinkbaar 
maken, E10 jenever voor 50 cent per liter!
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6.000 kilometer per jaar is ruim 300 liter pure benzine dan blijft er zo’n 30 
liter alcohol over van 96%. Na reinigen en stoken goed voor ongeveer 80 
liter drank van 35%. Zo word je van Norton16H rijden alcoholist.

Juridisch gezien zou het ook moeten kunnen; als je benzine koopt betaal je 
daar ook accijns over en niemand die zegt dat je het niet mag drinken. Je 
mag er geen molotovcocktail van maken maar wel een kopstoot.

Thuis aangekomen aan de slag gegaan. Eén liter water in een jerrycan (jerry 
staat voor Duitser uit WO2, zoek dat maar eens op), 5 liter E10 erbij, flink 
schudden en al snel zie je de gele benzine bovendrijven en daaronder het 
blanke heldere water met alcohol. 
Water en alcohol afgetapt en gemeten: 1,4 liter van 32%, geen echte E10 
dus maar eerder E8, onge-
veer 8% alcohol.

De geur - of liever stank -  
van water en alcohol is 
niet prettig en de smaak is 
als benzine, maar na het 
geheel door een actief 
koolfilter te hebben gego-
ten is de benzinelucht 
geheel weg en zou je iets 
van granen en moutwijnen 
kunnen ruiken. Of heeft 
de drankzucht vat op mij 
gekregen?  

Nu volgt het destilleren 
van alcohol in een koperen 
ketel. De hoeveelheid uit 
te stoken materiaal is wat 
klein, maar het is ook een 
experiment. De tem-



10

Nummer 124, juni 2021Ural Dnepr Club Nederland

peratuur in de ketel loopt geleidelijk op en de 
dampen die uit de koeler komen rieken wat 
onaangenaam, ze zijn echter niet brandbaar (op 
grote afstand getest) en al vrij snel zijn deze 
dampen verdwenen en loopt de temperatuur in de 
ketel gestaag door tot het kookpunt van ethanol, 
zo’n 78 graden. Geen enkel spoor van methanol, 
dit belooft wat.

Het blanke destillaat ruikt aangenaam en gaat 
weer terug in de uitgespoelde ketel, samen met jeneverbes, St. Janskruid, 
Angelikawortel en nog wat kruiden en water voor de tweede stook.

Bij de tweede stook pro-
beer je zolang mogelijk 
de temperatuur bovenin 
de kolom onder de tachtig 
graden te houden zodat er 
zo weinig mogelijk water 
wordt meegedestilleerd. 

De hoeveelheid is wat 
weinig voor mijn grote 
ketel maar het lukt toch, 
alleen had ik er wat te veel 
kruiden in gedaan; zelfs na 
aanlengen met water tot 
33% alcohol is de bes van 
de Juniperus communis wel 
erg sterk aanwezig. 
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Maar ondanks dat is het dus mogelijk om van E10 benzine twee goede 
producten te maken: alcoholvrije benzine en drinkbare alcohol.
Het volgende project is om van pis bier te brouwen, dat is bij Heineken ook 
gelukt. 
 
Tekst en foto’s: 

Paul van Trigt.
Dit artikel is overgenomen uit het clubblad van de Norton Club Nederland met 
toestemming van de auteur. 
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Even voorstellen 2: Guido van der Roest 

Hallo allemaal,

Als nieuw lid wil ik mij bij dezen even voorstellen.
 
Ik ben Guido, 33 jaar, en woon in Buren (vlakbij Tiel, in de Betuwe). Ik ben 
getrouwd zonder kinderen. Mijn hobby’s zijn motorfietsen en alles wat daar 
bij hoort, en ik heb een passie voor muziek, vooral uit de 60er en 70er jaren. 
Deze verzamel ik al van jongs af aan op vinyl. Ook verzamel ik andere spul-
len uit die tijd, zoals radio’s.
 
Na het behalen van mijn motorrijbewijs, ongeveer 12 jaar geleden, heb ik 
verschillende motoren gehad, maar eigenlijk vanaf het begin al aan interesse 
gehad in een Sovjet motor. 

Sowieso spreken motorvoertuigen uit de voormalig Sovjet-Unie, en met name 
Rusland, mij aan. De simpele techniek is een verademing t.o.v. de verbran-
dingsmotoren van tegenwoordig. Zo heb ik in het verleden ook een Lada 
1200 gehad (eerste model met ronde koplampen). 
 
Hoewel ik regelmatig keek, kwam het er om allerlei redenen tot dusver nog 
niet van er een te kopen. Tot ik er een tijdje geleden eentje tegenkwam die 
mij aansprak. Het is een Ural kopklepper geworden, van de tweede helft 
van de jaren ’70. Het ding had waarschijnlijk tientallen jaren in een schuur 
gestaan, want hij loopt niet, en moet worden opgeknapt. 
 
De Ural is overigens niet mijn enige motor, verder heb ik nog een BMW 
R1100R voor dagelijks verkeer, en een Buell X1. Mijn vrouw rijdt ook motor, 
dus er staat ook nog een Suzuki Gladius in de garage.
 
Hoewel ik in het verleden een aantal jaren automonteur geweest ben, en dus 
niet geheel a-technisch, heb ik maar heel weinig ervaring met de techniek van 
weleer. Ook is dit mijn eerste “restauratie”, dus ik zal ongetwijfeld met een 
hoop vragen komen te zitten. 



 13

Gelukkig heb ik al gemerkt dat er een hoop kennis aanwezig is in de UDCN, 
dus dat moet zeker goed komen!

groeten,  

Guido
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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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Gassen en Groen
door :  Johan Remmers

Zo, en nu verdorie gas d’r op met dat ouwe ding. Niet te zuinig met dat 
prehistorisch paard. Kapot is kapot en bovendien is alles te maken aan 
dit levende ijzer. Wegwezen nu, even luchten, het paard uitlaten. Even niet 
praten, denken, schrijven, lezen. Hop, aantrappen en kort warmdraaien in de 
schuur. Zie ik die Boeddha nou glimlachen? Dan achterwaarts met de kont het 
gangpad in, licht aan en door. Rechts de hoek om tegen geen verkeer in. 

Vijftig meter verder ben ik alweer super aangepast en rijd met de stroom 
mee. Zo, ik hoor er weer bij. Dat kan natuurlijk niet te lang duren, het begint 
al te jeuken, dus gaat het vlak voor de ringbaan links het fietspad op. Is 
maar 100 meter mensen en om nou benzine verspillend eerst rechts de Ring-
baan Oost op te schieten, 300 meter verder voor rood linksaf te staan wach-
ten, 300 meter terug weer rood, zo, eindelijk groen terwijl je het koude beest 
draaiende probeert te houden, en weer driehonderd meter rijden en weer 
stoppen voor rood, zo, eindelijk dan weer groen en naar links. Nee, zonde. 

Ondertussen ben ik, terwijl jij nog uitlaatgassen staat te braken, het brugge-
tje over het Wilhelminakanaal al over gedenderd met de open bsa-uitlaten. 
Nee, dat is niet asociaal. Met een compressieverhouding van slechts 5,5 
komen er geen harde maar fraaie klappen uit die zwarte pijpen. Goed, even 
die haakse bocht naar links doorkijken, dan kan hij in z’n drie blijven want 
schakelen is snelheidsverlies en geheel links het laatste stukje asfalt aantik-
kend gaat het lekker naar de volgende haakse maar nu naar rechts en met 
een fraaie bos onderweg als vanzelf geplukte bermbloemetjes aan de linker 
spiegel. Geen overzicht deze keer maar naar rechts heb ik ook geen zicht 
nodig. Bovendien zou dat met dat luie oog rechts ook weinig soelaas bieden 
en kunnen de versteende remtrommels toch nooit een noodstop richting mens 
en machine overbrengen. Tegen de tijd van een merkbare eenparige ver-
traging ben ik die hemelpoort al met 88 km het uur doorgevlogen. “Hé, kom 
eens even terug mannetje! Waarom zo’n haast?” Nee, haast heb ik niet, ook 
nooit gehad zittende op een motor. Het moet gewoon lekker vlot gaan met 
zo weinig mogelijk remmen. Goed, niet lullen nu, dan gaat de snelheid eruit. 
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Denken doe ik ook amper op een motor. Andere hersencellen zijn nu aan de 
beurt. Alles op z’n tijd en bovendien staat er voorop de dwarse framebuis 
een klein Boeddhaatje op de uitkijk dus Mister Zen hoef ik ook even niet te 
spelen. Rotonde bij Moergestel naar rechts kan ook in z’n drie, moet er dan 
wel het gas ophouden anders dondert het zware ijzer gewoon de bocht in en 
in bodem- en bermonderzoek zijn anderen gespecialiseerd. Gas erop hou-
den is dus richting aangeven met rechterbeen. De twee elkaar opvolgende 
drempels worden na een technische update (jawel, ook een oude Chinees 
kun je kietelen) genomen alsof ze er nooit gelegen hebben. Dan alweer een 
rotonde, driekwart rond en helaas terug naar twee, poot weer uitsteken, wat 
gekras over het asfalt en weer iets lichter naar weer een rotonde. Jezus, het 
houdt niet op. 

Maar dit is best een fijne. Bij geen verkeer van links kun je in een fraaie 
rechts-links-rechts-beweging deze ronding fijn nemen. Gewoon prettig in z’n 
drie. Koppel zat, die zijklepper. Als je dit ‘Niets’ zo nadruppend ziet staan 
dan houd zelfs ik het voor onmogelijk daar zojuist nog zoveel plezier, zoveel 
leven mee beleefd te hebben. Ik geloof mijn ogen niet, stap weer op en vlieg 
de A58 over. Even een andere route dan naar Oisterwijk of Oirschot. Zo, 
voorlopig geen hindernissen meer en door naar Haghorst. Best een link weg-
getje want smal, alles zit erop en bomen. Daarom kom ik hier vrijwel alleen 
op gekke tijdstippen. Maar gekke tijdstippen hebben ook gevaar. De groot-
ste klappers vinden niet voor niets plaats op rustige tijdstippen. Ik ben super 
gefocust maar dat ben ik altijd op twee wielen. Anders had ik ook nooit elf 
vlotte rondjes om de aardbol overleefd en een aantal schijnbaar on-overko-
melijke rampen tóch voorkomen. 

Vroeger op de fiets zette ik al snelle parkoersjes in het bos uit en toen ik een-
maal een brommer had vond ik in de Maldense villawijk bij het bos de ideale 
bochtencombinaties. Want bochten, dáár gaat het natuurlijk om, op welke 
tweewieler je ook zit. Het ging net zo plat totdat het voorwiel begon weg te 
dribbelen. Hét moment om het lichte ding, terwijl je ernaast gaat hangen, iets 
verticaler te duwen om niet samen weg te glijden én de volgende bocht toch 
nog te kunnen halen. Want op kracht en met de brommer te rechtop ga je zo 
doende toch en lekker wringend die bocht door. 
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Het kan, het moest, want remmen, dat nooit!!! Hoe kom ik in godsnaam van 
die idiote achternaam af? Precies. Door hem straal te negeren.
Vlak voor het ophaalbruggetje over het kanaal bij Haghorst ga ik rechts 
een breed zandpad op. Ja, dat mag. Toch nog een legale activiteit gevon-
den vandaag hoewel blikken het tegenovergestelde vermoeden. Zul je altijd 
zien. Even rustig aan, even ontspannen. Dit apparaat kan in tegenstelling 
tot de meeste motoren prima in het zand uit de voeten. Vrij smalle banden 
met grof profiel, laag zwaartepunt, breed stuur. Dondert hij om, trek je hem 
zonder schade weer overeind. En mocht er schade zijn, dan valt dat niet op. 
Het is één en al scha(n)de. Bij de uitkijktoren mogen we even verder uitrusten. 
Jemig, wát een mooie plek. En wat een rust ineens. Een wereld van verschil. 
Twee uitersten, beide nog mogelijk.

Johan.
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De TIEN van de TWIN
door: Marion Bilars

Ditmaal met:

Naam: 
Rick van Niersen
Leeftijd:  37 jaar 
Gezinssamenstelling: 
Vriendin Priscilla en hond Boy
Beroep:  ICT-consultant
Motorpark: Ural M66 zijspan, Suzuki GSXR-750, Suzuki GSXR-600, 
Honda CBF-500 en een imitatie Honda Monkey bromfiets
Lid van de UDCN sinds: +/- 2016?

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

Aangestoken met het Russische motorvirus door Evert van der Hoop. Toen zijn 
Dnepr project vorm begon te krijgen en deze uiteindelijk rijdend was, begon 
mijn enthousiasme toe te nemen. Niet veel later was de aanschaf van het 
span een feit.

2. Wat is je beste herinnering aan je span?

Eigenlijk niet één specifieke herinnering. Elke keer als ik op stap krijg ik wel 
weer een glimlach op m’n gezicht. Of ik nou alleen op pad ben of iemand 
zie lachen naast me in de bak. Daar word ik wel vrolijk van.

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

Een uitstapje dat eindigde met de bak tegen een boom. Normaal met ballast 
rijdend, maar die keer met de bak leeg. Verkeerde inschatting met een 
kleine boem als gevolg.
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4. Heb je een leuke anekdote over de club?

Mijn zijspanbak die kennismaakte met de boom gebeurde in het weekend 
van het treffen in Wapenveld. Even snel vlees halen voor de BBQ.. Dat liep 
wat anders. Na één belletje stond de zijspan binnen een half uur op de 
aanhanger van John van Ierland en is het vlees uiteindelijk ook nog op de 
BBQ terecht gekomen. Eind goed al goed.

5. Heb je nog andere hobby’s?

Alles wat te maken heeft met de techniek rondom en races van auto’s en 
motoren vind ik interessant. Sleutelen is ook leuk, maar ik probeer toch wel 
meer te rijden dan te sleutelen. 

6. Wat was je beste treffen ooit?

De treffens in Wapenveld. Mooi terrein, veel mensen present, mooi vuurtje en 
een campingbaas die elke keer wel weer een nieuw sterk drankje te proeven 
heeft.
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7. Welke motor uit het UDCN bestand vind jij het mooist?

Dat moet toch wel de M72 van John van Ierland zijn. Het is vaker gezegd, 
maar dat ding staat er gewoon bijzonder goed bij. Voorruit, de blingbling 
machine van Evert is een goede tweede ;)

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

Nooit opgeven, hij gaat het wel weer doen!

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

Hopelijk kunnen de treffens en tourriten weer op het oude niveau plaatsvin-
den. Ik denk dat iedereen daar wel aan toe is.

10. Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN?

John van Ierland
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Boekbespreking

Jawel je leest het goed! We 
gaan op de literaire tour! In 
deze rare tijd van corona, 
uitgestelde herdenkingen en 
jubilea en voor mij persoonlijk 
ook nog gekluisterd aan huis 
met een heupfractuur, blijft er 
even niets anders over dan 
stilzitten en lezen. 

Vanwege de betrokkenheid 
met Russisch erfgoed zullen 
we maar zeggen, stuitte ik op 
een boek wat ik in een ruk heb 
uitgelezen. Boeiend van begin 
tot einde. De schrijfster, Anna 
Brouwer leert een Russische 
moeder en dochter kennen die 
in Nederland wonen. 

Er ontwikkelt zich een vriend-
schap met de dochter en de 
twee reizen enkele malen naar 
Rusland. Ze reizen een groot 
deel van het land door. Ze 
ontmoeten daar allerlei mensen waarmee ze in gesprek gaan. (Verre) oude 
familieleden, maar ook totaal onbekenden. Een zeer boeiend geschreven 
boek, informatief en de moeite van het lezen zeker waard!

Gerrit Busweiler
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Algemene Ledenvergadering UDCN 
zaterdag 19 juni 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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UDCN Agenda 2021

Principeplanning 2021

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. 
Tevens zullen we hier de ALV houden dit jaar.

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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Toertochtverslag van een jeugdige passagier

Op 20 maart ging ik voor de eerste keer mee met een toertocht van de club. 
Mijn vader (Dennis) en ik (Mees) reden mee met de Ural Tourist. Het was 
ook onze eerste langere rit met de Ural, die we nog niet zo lang hebben. 
Er reden 17 motoren mee met de toertocht. De ene was nog cooler dan de 
ander en de ene rookte nog blauwer dan de ander  

Benno en Arjen hadden een mooie route gemaakt over slingerweggetjes 
langs riviertjes en door de weilanden. Het was een leuke rit en vooral de 
eerste helft was het ook nog mooi zonnig. We hebben veel mensen gesproken 
en ik vond het ook leuk dat er meer kinderen meereden.

Onze motor (de Icecold DMMiT) deed het gelukkig heel goed.

Mijn vader en ik vonden het heel gezellig en we willen een volgende keer 
ook weer graag meedoen. Hopelijk is het dan weer zonnig en een graad of 
tien warmer.

Groeten van 

Mees 
(12 jaar oud)
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Even voorstellen 3 : John Robben

Goeden dag motor liefhebbers,

Ook ik krijg de gelegenheid mij even voor te stellen;
Mijn naam is John Robben woonachtig in Ulft ( in de mooie Achterhoek) ik heb 
een partner en twee getrouwde kinderen en het 5-de kleinkind is onderweg ( 
ja ja we worden oud).

Ik werk als zelfstandige in de installatiebranch sinds ruim 20 jaar 
Speciaal voor mijn kleinkinderen heb ik een IZH 350 zijspan aangeschaft . 
De oudste is nu 4 en ik hoop dat ze vanaf volgend jaar lekker in de bak mee 
kunnen, eventueel een lekker ijsje eten etc.

Mijn motor historie is dat ik ongeveer 30 jaar geleden het rose papiertje 
gehaald heb en sindsdien ook rij ( gemiddeld 5.000 km per jaar) ben toen 
in die tijd begonnen met een Yamaha 400 daarna o.a. Honda CBRr , Ducati 
Supersport en Multistrada,  Aprilla cappanord en sinds 2017 een Kawasaki 
Versys 1000.

Mijn sleutel ervaring is nog redelijk klein. Sinds een jaar of zes knutsel ik er 
een beetje aan. Ik ben begonnen met een DKW RT 125, deze is tot op het 
laatste boutje uit elkaar geweest behalve het blokje zelf,  daarna een Tornax 
S250 uit 1954. 

Hiervoor ben ik in Duitsland lid geworden van de club want in Nederland zijn 
ze zeer zeldzaam. Deze is wel 4x uit elkaar geweest,  hij wilde niet trekken. 
De rest reed met 75/80 door het Sauerland en ik bult op met 40. Achteraf 
bleek dat er ongeveer 2 mm slag in de krukas zat. Nu gaat het stukken beter 
(afgelopen jaar meegenomen naar de Vogezen en lekker gereden daar). 

Daarna was het de beurt aan een Tornax K125 zelfde verhaal 100% uit 
elkaar geweest zelfs een groot deel van het blokje. Zelf vind ik een 125 cc 
te licht om in Nederland te rijden.
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 In februari kreeg ik de kans om mijn 125 cc te ruilen voor de IZH350 uit 
1958, deze zou het afgelopen jaar nog gelopen hebben.

Dit valt zeer tegen. De carburateur Is compleet verstopt maar het ergste is 
nog dat het hele blok uit elkaar moet, er zit zelfs een scheur in de zuiger. Dan 
hoef ik niet te vertellen wat er nog meer vervangen moet worden.

Het grote probleem is dat er voor de IZH350 zeer slecht aan onderdelen te 
komen is. Afgelopen week eindelijk pakkingen etc. kunnen bestellen in Minsk 
(8 weken levertijd).  Daarnaast kan Rolpa na veel bellen en mailen mij helpen 
aan een cilinder en zuiger. Dat gedeelte blijft wel lastig.

Als tweede uitdaging ben ik nu ook bijna een jaar bezig met het opknappen 
van een Chevrolet Apache 3100 uit 1959 . Hoop hier deze zomer ook mee 
te kunnen rijden. Het probleem is alleen dat mijn werk zoveel tijd in beslag 
neemt

Groet uit het mooie Achterhoek

John Robben
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Een weerzien na meer dan 20 jaar
door: Hans Nieuwenhuis

Ik twijfel of het 1992 of 1993 was. Na een motorvakantie in Denemarken 
haalden we onze Jochem van het logeeradres. Jochem, een herdershond op 
leeftijd, had een minder geslaagd verblijf gehad. Dat zouden we anders 
gaan doen in het vervolg. Maar we wilden natuurlijk wel met de motor op 
vakantie blijven gaan. Jochem moest gewoon mee in het vervolg.

Een motor met zijspan bleek ver boven ons budget, totdat de Dnepr in beeld 
kwam. Al snel werd bij Sieberg, de toemalige importeur in Aalsmeer, een 
nieuwe Dnepr aangeschaft door Truuske voor ongeveer 10.000 gulden. De 
zijspan instap werd een beetje veranderd met watervast multiplex zodat de 
oude Jochem makkelijker in en uit het zijspan kon. 

Gegrepen door het zijspanvirus schafte ook ik een Rus aan. Een Ural werd 
het. In de periode 92 tot 98 vele treffens bezocht. Altijd met een hoop 
gezelligheid en drank. Toertochtjes van max 40 a 50 kilometer waren 
meestal een vast onderdeel van zo’n treffen. Langer kon eigenlijk niet, want 
er was altijd wel iemand die pech kreeg onderweg. Ik herinner me dat ‘s 
avonds op de camping de versnellingsbak van een van de deelnemers even 
van binnenuit moet worden geinspecteerd. En met de gezamenlijke kennis en 
kunde was de motor de volgende ochtend weer rijklaar. De basis voor een 
paar fantastische vriendschappen werd in die periode gelegd.   

Onze huwelijksreis, naar het Lake District in Engeland, moest natuurlijk ook 
met de motor. Dat de keuze op het Lake District viel was niet geheel toe-
vallig: Net boven Hull, waar de ferry aankomt , zat de importeur voor het 
Verenigd Koninkrijk een kilometer vanaf het plaatsje Hornsea. In geval van 
pech zouden we daar dan makkelijk terecht kunnen.  Ik weet niet of het een 
vooruitziende blik was, maar onderweg, van Hull naar York (onze eerste 
etappe) zag ik Truuske met de Dnepr in het heuvelachtige landschap voor 
me uit verdwijnen. Mijn Ural had er geen zin meer in.
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Al snel had ze me gemist in de achteruitkijkspiegel.  Er was duidelijk meer 
mis dan een lege tank of een niet werkend remlicht. Met een kabel werd de 
Ural gesleept door de Dnepr naar Hornsea. Het was eerste Pinksterdag. De 
boerderij, waar de importeur zijn zaak had en ook  woonde zag er rustig uit. 
We werden ontvangen door de ouders van de eigenaar. Zoonlief was met 
kleinzoon ergens op een motorcross race aan de andere kant van het land. 
Zou over een paar dagen terug komen. Als we wilden konden we over-
nachten in een sta caravan waar tot voor kort een van de Russische motor-
monteurs had gewoond. 

De volgende dag besloten we wat baggage over te pakken in de Dnepr 
en met één motor verder te rijden. Op de terugweg zouden we de hopelijk 
gerepareerde motor weer oppikken. En zo geschiede, De gebroken krukas 
was vervangen en we konden huiswaarts.

Het leven veranderd.  Truuske en ik wilden terug van Boskoop naar 
Groningen. Daar vonden we een prachtige boerderij met wat achterstallig 
onderhoud (understatement). Van motorrijden kwam niets meer terecht, al 
het geld en vrije tijd verdween in het pand. Na een aantal jaren alle moto-
ren verkocht, motorjassen weg, helmen weg. Het eind van een tijdperk. We 
bleven verder klussen in ons pand. We worden ouder en Truuske werd ziek. 
Ze overleed in 2019.

Het einde van een tijdperk? Zo leek het. Maar op een of andere manier 
kruipt het bloed waar het niet gaan. Sinds vorig jaar heb ik een prachtige 
BMW R60 in bruikleen van oud UDCN voorzitter Henk. Ik tikte via Markt-
plaats een motorhelm op de kop, kreeg van een vriend uit de buurt een paar 
motorlaarzen en handschoenen die niet meer gebruikt werden. Genoeg basis 
voor wat kleine ritjes in de buurt op een zonnige zondagmiddag.

Edwin, die sinds een aantal jaren weer lid is van de UDCN stuurde me half 
April een mail of ik zin had in een toertochtje vanuit het Groningse Doezum 
op 8 mei, georganiseerd door Sietze en Saskia. Redelijk dichtbij, op een 
uurtje rijden vanaf huis, het leek me een prachtig voorstel. Alleen de weers-
verwachting kon beter. Het zou in de middag gaan regenen. 
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Ach, ik zou altijd onderweg in de toertocht, nog af kunnen slaan richting huis. 
Motorbroek zou wel handig zijn, maar die had ik nog niet. Bij gebrek aan 
beter een zaagbroek aangedaan. Das in ieder geval enig bescherming bij 
een eventuele val.

Op mijn dooie akkertje reed ik langs mooie weggetjes naar het startpunt, 
bij het zwembad in Doezum. Ik was behoorlijk op tijd en gaande weg 
verschenen er een stuk of 15 motoren , al dan niet met zijspan. Vriend Edwin 
met zijn vrouw Karin verscheen al snel. En zowaar er verschenen gezichten 
van meer dan 20 jaar geleden. Jan Wassenaar, Cor Sterkenburg. Wat leuk 
om hun weer tegen te komen.

Na nog een eerste sanitaire stop bij het huis van Sytze en Saskia begon de 
tocht echt. Ik genoot volop, heerlijke benzinedampen. Geen idee meer van 
de precieze route, ik herkende Zoutkamp en we kwamen in Lauwersoog, voor 
een “visstop”, bij Sterkenburg (waar heb ik die naam eerder gehoord ? ). 
Buiten op het terras kon je zonder mondkapje zitten, binnen alleen bestellen 
en afhalen met kapje. Vervolgens via Anjum en Ezumazijl, waar ik ooit nog 
(35 jaar geleden?) met een vriend zijn tjalk geteerd heb op de werf van 
Kobus, zakten we verder zuidwaarts door het mooie Friese landschap. 
Prachtige slingerweggetjes. Het begint licht te regenen, maar “what the 
hack”. Na nog een koffiestop bij een motorcamping (aanrader!!) in Alwald 
(OudWoude) vervolgden we onze weg. Richting Doezum, het hield op met 
zachtjes regenen, mijn zaagbroek bleek inderdaad niet waterdicht. Ik had 
kunnen besluiten om de afslag naar huis te nemen, maar het rijden tussen 
oude en nieuwe bekenden voelde als een feestje. En kleren drogen wel weer. 

In Doezum nog weer vriendelijk op koffie onthaald (dank!) waarna ik richting 
huis ging. Natte kleren uit, houtkachel aan, likeurtje erbij. Prachtige her-
inneringen aan deze tocht, maar vooral ook aan de vele kampeerweekenden 
met de UDCN in de negentiger jaren 

Hans     
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Motocrypto nr. 124

Beste puzzelaars.
Het corona-tijdperk is bijna verleden tijd 
en ons eerste treffen is aanstaande en wel 
op een eiland dat omringd is door skuum-
koppe. Velen van jullie zullen weer op 
vakantie gaan en wat is dan mooier om 
dan op je gemak een puzzeltje op lossen.
De redactie heeft n.a.v. de vorige crypto 
acht inzendingen mogen ontvangen, dat is 
een mooie score.

De inzenders waren in willekeurige volgorde:
Robke Lebbink: Zoals ik me elke keer weer voorneem de oplossing op te stu-
ren. Zal ik me deze keer er dan ook maar echt mee bezig houden.
Siny en Peter  Reuvers: Wij denken de oplossing gevonden te hebben.
Arthur Kouwenhoven: Ik hoop dat ik op tijd ben voor het inleveren van de 
oplossing. Ik ben benieuwd hoeveel ik er goed heb. Het komt niet vaak voor 
dat ik tijd heb om de puzzel in te sturen. Maar ik vind ze altijd leuk om te 
maken en bij het volgende nummer te controleren.
Gino Beugels en Melanie: Bij deze onze oplossing, waarvan wij denken dat 
het de enige goede is.
Piet de Leeuw: Hopelijk zijn er goede bij want ik ben al een dagje ouder 
(70) en hersenen veel gebruikt. (versleten)
Eef Bilars: 
Ruud Hoffman: Misschien zien we elkaar in Dordrecht als het doorgaat.
Paco: Accu van de "Groene" leeg. Dus accu-lader aangesloten. Net lid 
geworden van de UDCN. Vandaag een welkomstbrief (incl. cadootjes) in de 
bus. Hierbij ook een Russian Twin. Dus tijdens het wachten de RT erbij gepakt 
en lezen. Effe kijken bij de lader, nog niet klaar. Hé een puzzeltje, dus bij 
deze. Acculader nog niet klaar .....zucht.... Wanneer komt de volgende RT? 

Wij hebben geconstateerd dat alle inzenders de juiste oplossing hebben 
ingestuurd.
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Voor de lezers die het te moeilijk vonden, hierbij de oplossing:

1. sneeuwketting, 2. handvatverwarming, 3. opstapmodel, 4. riemaandrijving, 
5. uitlaatbocht, 6. sneeuwschuivers, 7. stuurdemper, 8. speedway, 9. spoetnik, 
10. wegrestaurant.

Nieuwe opgave:

1.  Rijden onder spanning.   st.kk.rv..rt..g
2.  Clubleden.    c.t.l.s.t.r
3.  Vaccineren met benzine.   .nj.ct..
4.  Groenvoer.    b..br.ndst.f
5.  Zit er wampjes bij.   h.ndv.tv.rw.rm.ng
6.  Kop staart botsing.   k.tt.ngr..kt..
7.  Soort van RSI.    sw.ng.rm
8.  Beginnend vliegenier.   st.rt. p.l.t
9.  Familie van de winterband.  sn...wk.tt.ng
10.  Rijdt een fakir op.   sp..k.rb.nd.n

Veel succes!

Stuur je oplossing naar:

luijt.postma@gmail.com
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Toerrit bij Douzum
door : Frans Boersma

Tijdens de toertocht in het noorden landden we aan bij camping Hûsternoard 
voor een kop koffie. De eigenaar van de camping heeft in het Fries een stukje 
geschreven voor de dorpskrant van Oudwoude, Op 'e Hichte, we worden nog 
beroemd. Het is in het Fries maar de vertaling staat ook in deze Twin.

Ural Dnepr motorclub die Aldwâld oan.

Saterdeimidje 8 maaie denderde de Ural Dnepr motorclub troch Aldwâld. 
Mei sa’n 15 motors makken se in rûnrit troch Noardeast Fryslân. De dielnim-
mers kamen ut it hiele lân.
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Se diene in tuskenstop by kemping Hûsternoard wer’t it bakje kofje der wol 
yngong. Waarm wie it noch net echt en se sieten noch mar krek op it terras 
of it begûn te drippen. Oant dan ta wie it fierder prachtich waar foar in 
toerrit. De motormuizen sieten dan ik dik yn’t leer.    

De Ural Dnepr is in russyske motor neibout fan in BMW R71. Dit wiene tige 
betroubere boxer motors. Sa ride faak mei sydspan.De ferieniging hat yn 
Nederlân sa’n 300 leden. De club is oprjochte yn 1990 omdat de lêste 
importeur der mei ophalden wie. Sa koene se dochs mekoar helpe mei 
technyske oanwizigingen/ûnderdielen en meitsje meielkoar toertochtsjes 
troch Nederlân. De motor hie sa no en dan noch wolris mankemintsjes en wie 
dertroch net altyd like betrouber en fansels faaks ek al op jierren. Dat mak-
ket in club ek hecht.

Omdat de measte eigners yn it midden en súden fan it lân sitte wie it wol 
bisonder dat noris hjir yn it noarden in tocht organisearre waard. 
Sytze de Graaf (broer fan Baukje Post) is sa’n Ural fan en die hat dizze tocht 
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dan ek organisearre. Hy wennet no yn Doezum en der wie de start en ein fan 
de tocht. Tuskenstoppen wiene op Lauwerseach foar in fiskje en Hústernoard 
foar in bakje. De riders fan fierren hiene harren tinte opset op in kemping by 
De Wylp.    

De chinezen ha fan dizze russyske kloon fan de BMW nochris in kopy makke, 
de Chiang Jang, ek in boxermotor mei sydspan. Derfan binne 1,2 miljoen (!) 
bout en dizze wurdt hjir dan ek populairder. Der binne dan ek folle mear 
ûnderdielen fan te krijen. Mar yn dizze club wie dizze motor net fertsjinwur-
dige. Wol rydt der in Moto Guzzi en in pear BMW’s yn dizze club mei. Nei in 
oerke waarden de motors wer oantrape en setten hja ôf foar it lêste trajekt.    

Mochten jim as ynwenners fan Aldwâld ek ris in slach om wêze en nocht 
oan in bakje kofje of tee ha, dan is meast yn de simmer op de kemping fan 
Hústernoard de kantine en it terras iepen (binne de beheiningen fan de 
coronamaatregelen). It is selsbetsjinning mei in bydrage fan in euro per
konsumpsje. Mar sa efkes sitte is fansels ek altyd prima en gemeentepils is om 
‘e nocht.

Frâns Boersma

Vertaling
 
Ural Dnepr motorclub doet Oudwoud aan.
Op zaterdag 8 mei denderde motorclub Ural Dnepr door Aldwâld. Met zo'n 
15 motoren maakten ze een rondrit door Noordoost Fryslân. De deelnemers 
kwamen uit het hele land.

Ze maakten een tussenstop op camping Hûsternoord waar een kop koffie 
er wil in ging. Het was nog niet echt warm en ze zaten nog maar net op het 
terras of het begon te druppelen. Tot dan was het verder prachtig weer voor 
een rondrit. De motormuizen zaten dan ook dik in het leer.
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De Ural Dnepr is een Russische motor nagebouwd van een BMW R71. Dit 
waren zeer betrouwbare boxermotoren. Ze rijden vaak met een zijspan. De 
vereniging heeft in Nederland zo'n 300 leden. De club is in 1990 opgericht 
omdat de laatste importeur er mee stopte. 
Zo konden ze elkaar toch helpen met technische instructies / onderdelen en 
samen tochten maken door Nederland. De motor had zo nu en dan manke-
menten en was daardoor niet altijd even betrouwbaar en het duurde vaak 
jaren voor de motor betrouwbaar was. Dat maakt een club ook hecht.
Omdat de meeste eigenaren in het midden en zuiden van het land wonen, 
was het heel bijzonder dat er nu eens hier in het noorden een toertocht werd 
georganiseerd.

Sytze de Graaf (broer van Baukje Post) is zo'n Ural-fan en hij heeft deze tour 
georganiseerd. Hij woont nu in Doezum en daar was het begin en einde van 
de tour. Haltes waren op Lauwersoog voor een vis en Hústernoard voor een 
bakkie. De rijders van ver hadden hun tent opgezet op een camping bij De 
Wylp.

De Chinezen hebben van deze russische kloon van de BMW weer een kopie 
gemaakt, de Chiang Jang, eveneens een boxermotor met zijspan. Hiervan 
zijn er 1,2 miljoen (!) Gebouwd en deze wordt hier steeds populairder. Er 
zijn zoveel meer onderdelen te krijgen. Maar in deze club was deze motor 
niet vertegenwoordigd. Er zijn echter een Moto Guzzi en een paar BMW's 
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in deze club. Na een uur 
werden de motoren 
herstart en vertrokken 
voor het laatste traject.

Mocht u als inwoners van 
Aldwâld ook de kans 
hebben om te genieten 
van een kopje koffie of 
thee, dan zijn de kantine 
en het terras op camping 
Hústernoard meestal in 
de zomer geopend (bin-
nen de beperkingen van 
de coronamaatregelen). Het is zelfbediening met een bijdrage van één euro 
per consumptie. 

Maar even zo zitten is natuurlijk altijd fijn en gemeentepils is voor niks.

Frans Boersma
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Een terugblik op 15 jaar clubwinkel…
Door : Gerrit Busweiler

Ja je leest het goed. Een verandering in het clubgebeuren. Na 15 jaren geef 
ik, samen met mijn compagnon Fred, er de brui aan. Een combinatie van 
factoren is hiervan de oorzaak. Ten eerst werd mijn motivatie de laatste tijd 
wat minder. En de corona met het missen van de contacten binnen de club 
maakte het er ook al niet beter op. Als klap op de vuurpijl brak ik nog mijn 
heup en blijkt mijn knie daarnaast ook nog aan vervanging toe. Dus voorlo-
pig even geen motorrijden maar revalideren, daarna opereren en weer 
revalideren. Geen blij vooruitzicht en geen motorrijden voorlopig. 

Bij het stilzitten en daarbij de balans opmakend heb ik besloten het stokje 
over te dragen. In eerst instantie neemt “het bestuur” het over. Wie, wat en 
hoe is op het moment dat ik dit schrijf nog niet helemaal uitgekristalliseerd, 
maar dat komt vast wel goed.

In 2009 nam ik de clubwinkel van Hans Wakka over. Het bestuur pompte 
er 1500 euro in als startkapitaal en de collectie werd fors uitgebreid met 
nieuwe modellen met frisse kleuren. Op treffens dat ik, samen met Fred, aan-
wezig kon zijn werd het soms een stormloop met goede verkoopresultaten. 
Ook de instructieboekjes vonden gretig aftrek, op de treffens, maar vooral 
via internet, waar een heuse webwinkel was geinstalleerd met behulp van 
Benno, want voor mij, ingevoerd in het computer gebeuren met MS-Dos, ging 
dat ff boven mijn pet. 
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Ik had het geluk een ruime zolder te bezitten, zowel in IJsselmuiden, als nu in 
Eerbeek. Daar kon het een en ander worden opgeslagen. 
De drukkosten voor de boekjes liepen in de loop der jaren aardig op en 
toen ik een professionele laserprinter van mijn werk kon krijgen, werden de 
boekjes in eigen beheer geproduceerd. Toch liep de verkoop daarvan steeds 
verder terug omdat je veel kunt downloaden. Daarom is ook de voorraad 
boekjes inmiddels via de UDCN site digitaal beschikbaar. 

Op een gegeven moment kwam John de gelederen versterken en hij gaf het 
clubwinkelgebeuren een nieuwe impuls. Nieuwe prints, gewaagde kleuren die 
ook goed werden verkocht. Erg prettig. 

Het streven is steeds geweest de clubwinkel zichzelf te laten bedruipen, en 
dat is, terugkijkend, aardig gelukt. Aan voorraad, liquide middelen etc zitten 
we nog steeds ongeveer op de ooit ingezette 1500 euri. 
Het is wel steeds een gedoe geweest om het spul op een treffen te krijgen 
wanneer we een keertje niet konden. We hebben de voorraad een tijdje 
opgesplitst gehad, maar dat was het ook niet. 

En de verkoop op de treffens is een leuk gebeuren, elke keer weer. Daarna 
komt de kater, net als bij teveel drank. Alles ligt door elkaar, opnieuw uit-
zoeken en opvouwen…. En de Hollandse mentaliteit is het doorsnee UDCN-
lid ook niet vreemd: steeds zeuren om korting, koopjes etc. Ook steeds weer 
over de grotere maten, vandaar dat we nu met een overschot aan 3XL en 
4XL zitten… Dat is ook wel wat ingewikkeld, goed inkopen, welke kleuren, 
maten en prints. Prettig om in samenspraak met John een en ander op te 
kunnen pakken. Dus mooi wanneer meerdere mensen zich in de toekomst zich 
hiermee bezig zouden kunnen gaan houden. 

Samenvattend: leuke klus geweest, graag gedaan, en wanneer je een trek-
haak aan je span hangt, kun je in een karretje heel wat shirtjes etc mee-
sleuren! Nu mag een ander….

Gerrit
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Toertocht  Doezum ( Groningen)
Door : Marion Bilars

Vanwege corona was er helaas geen voor-
jaarstreffen. Maar op zaterdag 8 mei kon je 
deelnemen aan een toerrit vanuit Doezum/ 
Groningen. Aangezien wij dat vanuit Haar-
lem best een eind weg vonden, besloten we 
om met een klein clubje; Hidde van der Linde 
met Luuk,  Rob Maier met Ilja en Eefje, Roel 
de Glopper, Fred uit Akersloot, Eef Bilars en 
ondergetekende toch een camping in de buurt 
te gaan zoeken. We konden terecht in De 
Wilp bij camping "t Hoogje.

Pfff wat hadden we het die eerste nacht 
koud in onze tent; het was dan ook helemaal 
1 graadje boven nul! We lagen dan ook dik 
ingepakt in onze slaapzakken en Roel in een 
gehuurde caravan....

's Morgens na het heerlijk gebakken eitje van Rob , vertrokken we naar 
Doezum waar al een aardig gezelschap op ons stond te wachten.
We werden hartelijk welkom geheten door Sytze en Saskia de Graaf. 
Na nog een sanitaire stop thuis bij Sytze, vertrokken we met zo'n negen 
zijspannen en drie solo motoren.

We reden door een  prachtig landschap zowel in Groningen en Friesland.
De tussenstop was in het mooie Lauwersoog waar we van heerlijke kibbeling 
hebben genoten!

Ook hadden we daar een "meet en greet'met Derk en Irene uit Delfzijl.
Derk kon deze keer niet meerijden omdat hij een operatie aan zijn hartklep 
heeft gehad en daar nog van herstellende is, maar het was leuk elkaar weer 
even te kunnen spreken.
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Na Lauwersoog ging de tocht weer verder en hadden we een tussenstop bij 
de camping in aanbouw van  Frans Boersma, waar we werden opgewacht 
met koffie en koek. Frans vond het super gezellig dat we langskwamen.
Hij heeft zelfs een stukje in de plaatselijke krant geschreven over ons bezoek!

Daarna weer verder....jammer dat Pluvius ons gezelschap kwam houden, 
desondanks hebben we genoten van een mooie tocht; zonder ook maar  één 
verkeerslicht onderweg.

Dank jullie wel  Sytze en Saskia!

Terug op de camping hebben we ons ontdaan van de natte regenkleding. 
Gelukkig  konden we gebruik maken van de binnenruimte op de camping. En 
helaas geen BBQ. Maar lang leve Thuisbezorgd.nl.
De kou was wel inmiddels uit de lucht en gelukkig  hebben we het de tweede 
nacht  heerlijk warm gehad.

Zondagochtend was het 
inpakken en wegwezen.
Ons klein gezelschap 
heeft ondanks kou en 
regen genoten.

Nogmaals dank aan 
Sytze en Saskia de 
Graaf voor de mooie 
tocht.

Groetjes 

Marion Bilars 
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Project ParaStoyKa
door: Benno van Ham

Hoe het allemaal begon. Ergens vorig jaar werd ik getipt dat er in bij mij in 
de buurt ergens een zijklepblok, bak en cardan onder een werkbank lagen 
te versloffen. Voor nog niet de oudijzer prijs het hele spul opgehaald en in 
de schuur gelegd bij de reserve onderdelen en er verder even niet meer over 
nagedacht. 

Na de najaarssleuteldag had ik besloten om de M72 te gaan verkopen 
omdat er ik er gewoon veel te weinig mee reed. Ze zijn nog steeds de 
mooiste modellen maar voor mij gewoon te laag en te klein. Als er nog eens 
iets moest komen werd het een MT12 oid. Net zo hoog als de 16 maar met 
een zijklepblok erin.

Van de winter ben ik begonnen om het zijklepblok aan te pakken, het leek 
allemaal netjes maar stiekem zat er een boel werk in om het weer helemaal 
goed te krijgen maar die verhalen hebben jullie op het forum kunnen volgen. 
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Kortgeleden was het blok klaar en het staat klaar om opzij gezet te worden. 
Toen de cilinders werden uitgeboord stond ik wat te kletsen met de eigenaar 
van het revisiebedrijf. Hij vertelde me dat er bij hem thuis op het erf nog een 
oude Russische bak lag te verkommeren. Dat is altijd zonde dus ben ik maar 
een keer gaan kijken. Nu wat er ook lag, het was geen Russische bak maar 
een aangepaste Stoye  2 TM (Toermodel) zijspanbak zoals vroeger ook aan 
de MZ, AWO, Simson etc. werd geknoopt. Een kleine lichte, zijspanbak van 
aluminium met een kenmerkende neus met alu profielen erop. Erg grappig 
maar deze was wel heel onderkomen. Omdat hij voor niets van eigenaar 
mocht verwisselen heb ik hem toch maar opgeladen en meegenomen. Beter 
mee verlegen dan om verlegen zei mijn moeder vroeger altijd al.

Het frame is nog wel te gebruiken, degelijk ijzer, 3-punts bevestiging maar 
verder ziet die er prima uit. Moet wel wat aan aangepast worden maar dat 
is wat simpel metaalwerk, te doen dus. De bak, dat is een ander verhaal. 
Aluminium van oorsprong en dat is over het algemeen behoorlijk degelijk, 
deze lijkt wel van poeder gemaakt. Ik heb vroeger in de landrovers ook wel 
eens aluminiumrot gezien maar dit is belachelijk. Gaten vallen erin en wat er 
nog wel aanzit is heel erg dun. Oef, of daar nog wat van te maken valt is te 
bezien. Alu bewerken kan ik niet zelf, zeker geen hele bak kloppen. 
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Een nieuwe bak is te leveren maar daar heb je anderhalve Russische motor 
voor. Ach, hij heeft niets gekost en is eigenlijk opgegeven dus misschien inpak-
ken in glasvezel en de vorm zo goed mogelijk handhaven. Dat is misschien 
wel een optie. 

Mijn geestesoog ziet een zijklepper voor zich, wel met achteruit want ik ben 
lui en op 12 volt met electronische ontsteking (voor het gemak), het frame 
en spanframe zwart glanzend. De tank, spatborden en bak kastanjerood of 
wijnrood en dan met een paar accenten als de uitlaten, de alu koppen en 
bies op de bak. Hmmm... Project ParaStoyka is geboren. Ja, het wordt een 
gebakje naar eigen smaak. 

Op naar het verzamelen van alle onderdelen. Een blok heb ik net opge-
bouwd, een bak (met achteruit natuurlijk) heb ik ook nog wel, achtercardan 
ook. Een bak ook, nu de trekker nog.

Dankzij Jan Koedoot kom ik voor weinig in het bezit van een K750 rollend 
frame wat een heel mooie basis gaat worden voor dit project. Er komen vast 
nog een hele stapel onderdeeltjes bij maar de grote delen zijn binnen.
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Op naar fase 2 van het project. Slopen van alle basisdelen.

Beginnen met de Stoye. Goed te zien dat ze redelijk krokant is. Het alu is 
echt verpoederd en rot. Omdat de bodem en zijkanten metalen ver-
stevigingen kennen vermoed ik galvanische corrosie in zeer gevord stadium. 
Er is al aan geplamuurd in het verleden en links en rechts zitten een hoop 
puntjes. Maar de vorm is zo mooi.

Verder met de bak want daar was het allemaal om begonnen. Toen we de 
bak uit het frame hadden viel op dat hij weliswaar licht is en aan de boven-
kant krokant maar aan de onderkant voelt hij eigenlijk nog helemaal niet zo 
slecht aan. het is een ijzeren bodem met een mooie plasgeul erin en afwate-
ring op het laagste punt. Het ijzer voelt nog best goed aan eigenlijk, het is 
het alu wat het probleem is. 

Met de bak eraf kan begonnen worden met het strippen daarvan. veel is het 
niet, luikje en slotje eraf. Veerbevestiging onderkant en beugeltjes eraf. 
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Verder zit er een stoeltje in geknutseld wat weliswaar niet origineel is maar 
wel leuk. Die zit met 2,5 M6-je vast. De rest is er af gerot. Hopelijk is er niet 
al teveel mee rondgereden in het verleden want heel veilig ziet het er niet uit.

Aangezien de aanstaande trekkert ook al in de tuin stond te wachten op 
demontage leek het ons een goed plan om de Stoye een keer op het russisch 
onderstel te plaatsen. Potver, dat gaat eigenlijk heel goed en staat best. 

Idee 2 is geboren. We gebruiken ¾ van de K750 en leggen de Stoye erop.

Vandaag had ik wat extra tijd over en het was mooi weer dus werd het tijd 
om het span ook wat verder te gaan ontleden. Dat viel niet tegen. Maar 
daarover de volgende keer meer .. Ik kan verklappen dat al het frame en 
buizenwerk bij de poedercoater ligt momenteel.

Benno
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De Russische keuken 
Русская кухня, Russkaya kukhnya

Onze huiskok Boris is naar het noorden van 
Rusland gegaan om te zien wat de mensen 
daar drinken. Siberie staat bekend om de 
strenge winters, maar het kan daar in de 
zomer ook erg warm zijn en dan is een ver-
frissende drank zeer welkom.

Als u Siberië in de zomer bezoekt, wordt u niet 
alleen gezegend met warme zonnige dagen, 
maar krijgt u ook de kans om de top drie van populairste traditionele Sibe-
rische dranken te proberen. Deze dranken hebben een lange geschiedenis in 
Russische huishoudens, zodat elke generatie Russische baboesjka’s weet hoe 
ze te maken en de recepten aan hun dochters doorgeeft. Gelukkig kun je 
deze top drie traditionele dranken tegenwoordig overal in Siberië gemakke-
lijk kopen en de originele Russische gedistilleerde dranken proeven!

Mors, een bessenplezier...
In de zomer is er een grote variëteit aan restaurants en cafés in Siberische 
cafés en restaurants. Mors is een niet koolzuurhoudend bessensap dat een 
uur lang wordt gebrouwen en vervolgens met wat water wordt verdund. De 
meest populaire bessen voor de drank zijn de bosbessen, de meest geteelde 
bessen in Siberië. De allereerste vermelding van mors in de Russische litera-
tuur was te vinden in A. Poesjkin’s “Eugene Onegin”, waar het een “cowber-
rywater” werd genoemd. De drank werd toen gedurende 24 uur gebrouwen. 
Het werd roze van kleur en zuur-zoet van smaak. Meren kunnen je dorst 
perfect lessen, dus zoek het in elk café in Siberië!

Kvass, een drankje dat je duizelig kan maken...
Kvass is een traditionele drank uit de Slavische keuken. Het heeft een zure 
smaak. Om kvas te bereiden, heb je roggemout, honing en wat kruiden nodig. 
De drank die je daardoor krijgt, is een niet-of licht-alcoholische, koolzuur-
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houdende geest van gouden kleur die koud geconsumeerd moet worden. 
Je kunt overal in de straten van Siberische steden kvas kopen. Zoek gewoon 
naar gele, grappig ogende automaten op wielen, of je kunt kvas kopen in 
elke supermarkt, of je kunt het bestellen met je eten in elk café.

Sbiten, nog een honingdrankje
Siberië is beroemd om zijn bijzondere cultuur van theedrinken. Maar heb je 
je ooit afgevraagd wat er was voor de thee (of zelfs voor mors)? Er was één 
drankje dat sbiten. Nu is Sbiten iets ouderwets. Het is een Slavische drank 
op basis van honing, gebrouwen met medische kruiden, water en specerijen 
(meestal werd kaneel, peper en gember aan het brouwsel toegevoegd). 
Het kan koud of warm worden genomen. Vroeger werd Sbiten in de winter-
maanden als geneesmiddel gebruikt. Hete Sbiten werd beschouwd als een 
drank met een helende ontstekingsremmende werking. 

Oorspronkelijk werd Sbiten geconsumeerd door boeren, maar historici 
bewijzen dat: “Sbiten werd verkocht tijdens pauzes in theatervoorstellingen in 
Moskou en Sint-Petersburg en werd daarom beschouwd als een drankje voor 
de adellijke samenleving” (Michail Pavlov). Drink koude sbiten in de zomer, 
vooral wanneer u een traditioneel Russisch bad (warm gestoomde sauna) 
bezoekt. Koude Sbiten verkwikt je als geen ander! 

Om alle drie de traditionele Siberische dranken te proberen, raad ik aan om 
naar de plaatsen in Irkoetsk te gaan die gespecialiseerd zijn in de authen-
tieke Russische keuken. Ga naar Shtoff en Delta restaurants voor kvass, mors 
en sbiten! Die drankjes zijn in de zomer overal in Irkutsk te vinden!

Welke dranken u ook kiest tijdens uw zomeravonturen in Siberië, u komt zeker 
dichter bij de Russische culinaire cultuur. Als u echter dorst heeft in Siberië, 
raad ik u ten zeerste aan om deze top drie traditionele Siberische dranken 
te proberen!

ваше здоровье
vashe zdorov’ye
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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. 

06-49094754



Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse 
steunpunten niet op de kaart ingetekend, 
we hebben ze echter wel !!

Steunpunten UDCN 2020/2021




