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Bestuursvacatures opgevuld..

Na onze oproep tijdens het zomertreffen op Texel en in de vorige Twin zijn 
we er blij mee dat er zich direct vrijwilligers bij ons hebben gemeld die 
de gevraagde taken willen gaan oppakken. In de volgende Twin zullen ze 
zichzelf uitvoerig voorstellen maar voor nu :

Rob Maier gaat het penningmeesterschap overnemen van Sandra Korpers-
hoek. Dit jaar zal het meelopen zijn en vanaf 2022 wil hij zijn taak op zich 
nemen.

Ina Sterkenburg en Saskia de Graaf gaan samen de clubwinkel opnieuw 
op poten zetten. Houd je Twin en de site in de gaten want de dames 
hebben er zin in.

Voor alle drie welkom in onze gelederen, bij voorbaat dank voor de inzet.
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Van de voorzitter
 
Beste Leden,

Als ik dit schrijf is het najaarstreffen net geweest en ben zelf net terug van 
vakantie. Niet geheel toevallig betekent dat dat ik dat najaarstreffen gemist 
heb. Gevalletje slechte planning zal ik maar zeggen, want naar verluid heb 
ik ook echt wat gemist heb ik begrepen, al was de vakantie ook niet ver-
keerd. Ik hoop dat dat voor iedereen geldt en iedereen de rust heeft gekre-
gen of genomen die hij/zij nodig had. 

Het prettige aan een vakantieperiode in het buitenland zoals in mijn geval 
is dat je even weg bent uit  je gebruikelijke omgeving. Gewoonlijk is dat een 
dooddoener eerste klas, maar na anderhalf jaar thuiswerken als gevolg van 
de Coronacrisis merk ik toch dat “er even tussenuit”een heel andere waarde 
heeft gekregen dan gewoonlijk. Het prettige aan kijken hoe men er in Duits-
land, Oostenrijk en Italië mee omgaat is dan wel een flink gevoel van relati-
vering. Hier teruggekomen zie ik opeens niet langer wat er allemaal niet kan, 
maar wat er inmiddels wel kan. Dat soort werk. 

Gelukkig werkt dat ook zo voor de club: we zijn geen deel van de evene-
mentensector en dus mag er weer het nodige. Dat zien we ook gelijk terug in 
initiatieven in de club: zo zijn er vrijwilligers gevonden voor het organiseren 
van toerritten, sleuteldagen, treffens en zelfs bestuursfuncties. Elders in deze 
Twin wordt daar in een aantal gevallen op teruggekomen. Langs deze weg 
iedereen (nogmaals) bedankt voor de betrokkenheid en het initiatief. 

Ook op andere vlakken staat de tijd niet stil. Het zal de meeste leden niet 
ontgaan zijn dat de laatste jaren er de nodige vernieuwingen zijn doorge-
voerd in Ural-land. Niet alleen hebben we tegenwoordig weer een importeur 
(in de vorm van Richard Busweiler), maar die heeft ook het aanbod gedaan 
om een testrit op een nieuw exemplaar te maken tbv een testverslag. Een 
taak waar Benno en Robke zich enthousiast aan gekweten hebben. 
Ook hiervoor: zie verderop in dit blad. 



 3

Dit gezegd hebbende realiseer ik me ook dat het evenementen-jaar weer 
bijna voorbij is. Van de Club evenementen is alleen de najaarssleuteldag 
over. Omdat we die in het voorjaar hebben moeten cancelen wegens corona-
maatregelen is die waarschijnlijk voor een aantal leden meer dan welkom 
voor het broodnodige onderhoud, bijkletsen, repareren of advies. Voeg er 
aan toe dat hij ditmaal ook op een nieuwe mooie locatie gehouden wordt en 
het sleuteltreffen kan op voorhand eigenlijk al niet meer stuk… toch?? Laten 
we het hopen. 

Iedereen tot ziens op de weg, het sleuteltreffen of bij een andere gelegen-
heid!!

    Arjen van Viegen.
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Van de redactie

Daar zit je dan, het is weer zover. De derde Twin van het jaar moet weer in 
elkaar gestoken worden. Gelukkig zit ik nu een keer goed in de kopij. 
Weliswaar mede met dank aan de nieuwe leden (voorstelrondjes) en een ALV 
maar hij zat zo vol. Fijn, dat mag ook wel een keer.

Na een prima zomerweekeinde op Texel en een heel goed Najaarsweekein-
de in de Achterhoek kan ik voor mezelf concluderen dat het met de sfeer wel 
goed zit binnen de club. Het zijn beiden goede weekeinden geweest denk 
ik. Zelf ben ik twee keer met mijn K1200RS span op komen dagen, hopelijk 
gaat dat in 2022 wat beter lopen want helemaal happy voel ik me er niet 
mee. Het rijdt heerlijk hoor maar je valt toch wel een beetje uit de toon met 
dat stuk plastic. Gelukkig komt daar verandering in. Mijn MT-16 ben ik nu 
aan het repareren (de versnellingsbak moet even omgewisseld worden voor 
een exemplaar zonder pijnlijke tandjes). Zodra dat gebeurd is (en ondertus-
sen) ga ik onverdroten voort met de bouw aan project ParaStoyka, deze 
Twin geef ik even geen update omdat ik er de ruimte niet voor heb. Wat een 
heerlijk gevoel krijg ik dan tijdens het typen, beseffen dat je reservekopij 
hebt. Maar houd vol, blijf vooral doorschrijven want ik houd dat gevoel het 
liefste nog heel lang..  

Helaas is met het afzeggen van de Central Classics beurs dit jaar weer een 
activiteit minder op de kalender komen te staan. Voorlopig hebben we alleen 
nog de sleuteldag op de kaart staan, meer daarover lees je in deze Twin.

Project ParaStoyka gaat 
wel steeds meer op Project 
K750 lijken want voorlo-
pig is alles wat klaar is en 
op stapel staat voor de 
K750. De Stoye bak staat 
troosteloos in een hoekje in 
de schuur te wachtten op 
betere tijden, ze is nog niet 
afgeschreven. De rest van 
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de motor is lekker in opbouw. Op het forum houd ik jullie af en toe op de 
hoogte van de voortgang. Het vordert langzaam maar gestaag. Verder doen 
de motoren wat ze moeten doen en dat is ook wel eens lekker, gewoon wat 
onderhoud tussendoor en dat is het. Een korte van de redactie dit keer maar 
des te meer ruimte is er voor de echt belangrijke informatie, jullie inbreng. 

veel leesplezier en tot de volgende Twin.

Groeten,  Benno
Ook van mijn kant een woordje tot jullie. 
Ondanks het hardnekkige aanhouden van 
Corona toch wat Treffens kunnen doorgaan/
bezoeken. 
Gelukkig zijn er versoepelingen maar het 
einde is nog niet in zicht volgens mij. Misschien 
dat volgend jaar van de UDCN agenda meer 
evenementen doorgang vinden en ook hope-
lijk andere evenementen ook ! Een beetje 
leven in de brouwerij hebben we als samenle-
ving wel nodig !!

Wat de motoren betreft zit ik een beetje in 
de lappenmand, Anoushka (rode M72) werd incontinent en gaf er de brui 
aan op de rit van het najaarstreffen. Een bougie en ontstekingsprobleem en 
lekkage klepafsluiting, Natasja(zwarte M72 span) heeft ook ontstekingspro-
blemen waar ik niet zo 1,2,3 uitkom.

Met Tonja (M72) ben ik bij de RDW geweest, na herhaling goedgekeurd 
maar na zo’n 7 weken nog geen kenteken :-( Daar klinkt de koppeling niet 
echt fris van, dus jullie begrijpen dat ik beredruk ben om volgend seizoen 
goed voor de dag te komen :-)

Ik vrees dat mijn motto moet gaan worden, “Doorgaan vooral doorgaan”

John
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Een "coole bus"
Door: John van Ierland

Kihnu is een eiland in de Oostzee. 
Met een oppervlakte van 16,4 km² is het het grootste eiland in de Golf van 
Riga en het zevende grootste eiland van Estland. De lengte van het eiland is 
7 km en de breedte 3,3 km, het hoogste punt ligt op 8,9 meter boven zeeni-
veau.  Het eiland behoort tot de provincie Pärnu in Estland. 

Het eiland had begin 2021 690 inwoners, verdeeld over vier dorpen: Lemsi, 
Linaküla, Rootsiküla en de hoofdplaats Sääre (of Sääreküla).

69 van deze bewoners zijn jonge schoolgaande kinderen. 
In deze gemeenschap hebben de vrouwen de broek aan, een matriarchale 
gemeenschap dus. Omdat er weinig vervoermiddelen op het eiland aanwe-
zig zijn wordt er nog veel gebruik gemaakt van oostblok motorfietsen. Voor 
ons als UDCN liefhebbers is dat natuurlijk ene genot voor het oog. 

Als je zoekt op internet laten de 
resultaten zien dat de motor er nog 
veel gebruikt wordt !

 Kihnu is te bereiken met een 
15-minuten vliegtochtje vanaf Pärnu 
of via een ferry, 3 uur varen vanaf 
Pärnu en 1 uur vanaf Manilaid. 
Als de zee is bevroren in de winter, 
is het mogelijk om met de motor 
naar het eiland te rijden over het 
ijs.
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Om op de kinderen terug te komen, sinds kort is er een “schoolbus” om kinde-
ren naar school te brengen. De “bus” is genaamd “koolibus” en het is inder-
daad een coole bus :-)
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Even voorstellen 1
Door: Peter Albers

Mijn naam is Peter 
Albers en ben sinds 
begin dit jaar lid van 
de Ural Dnepr Club 
Nederland. Dat is ook 
de reden dat ik mijzelf 
wil introduceren.
Ik ben 63 jaar, getrouwd 
met Esther en heb 2 
kinderen die het huis uit 
zijn. Sinds 1988 werk 
ik in de ICT en heb in 
die tijd diverse functies 
gehad. De laatste jaren 
als Project/Programma 
Manager. 

Motor rijd ik vanaf mijn 18de en heb er aardig wat gehad. Van een Triumph 
Tiger 650, Laverda SF, diverse Yamaha’s (XT, XS) , BMW GSA,  KTM en nog 
wat spul. Op deze motoren heb ik aardig wat reizen gemaakt door Europa 
en Marokko, van pure asfalt trips tot tochten door de woestijn. Nu ben ik in 
het bezit van een Husqvarna 701 Enduro voor de off road tochten en een 
Royal Enfield Interceptor voor de ritjes over de binnenwegen. Aan deze laat-
ste 2 motoren valt er weinig te sleutelen en dat mis ik, zeker nu ik minder ga 
werken en dus tijd krijg om met mijn hobbies bezig te zijn. 

De keus is na wat zoek en denkwerk gevallen op een Dnepr MT-11 met aan-
gedreven zijspan (Red: ws. een gemiskentekende MT-16). Een simpele motor 
zonder elektronica, beroerde remmen en gewone carburateurs. Heerlijk om 
aan te sleutelen en dat is zeker nodig! De voorvork doet niks, de remmen zijn 
aanwezig en dat is het dan. De motor start soms en de vlammen uit de uitlaat 
zijn niet normaal. Dus werk aan de winkel om het apparaat goed rijdend te 
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krijgen. Ik ga er geen plaatje van maken, hij moet het gewoon gaan doen, 
zodat ik zo af en toe een tochtje kan maken en dat bij voorkeur door de 
modder. 

Rijden met een zijspan moet ik zeker gaan leren want een bochtje maken vind 
ik al super spannend, eigenlijk doodeng. Heel iets anders dan op 2 wielen 
op de weg te rijden. Kan ik sleutelen? Op mijn motortochten heb ik vaak wat 
moeten fixen en dat soms met ijzerdraad, een bandenlichter en wat tiewraps. 
Nooit ben ik zonder motor teruggekomen, dus enige technische kennis heb ik 
denk ik wel. Ook heb ik wat jaren terug een BMW 100CS gerestaureerd en 
het resultaat wat prachtig.

Ik zal zeker gaan deelnemen aan de clubdagen, wellicht een van de club 
tochten, mits ik de Dnepr tijdig op orde krijg.

Groet van een beginnend maar enthousiaste zijspan rijder.

Peter
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Zomertreffen 2021
Door: Nico en Michael Wensveen

Eerst even voorstellen: Nico (62) en Michael (24) Wensveen, vader en zoon 
waarvan Michael sinds 2018 in bezit is van een gecamoufleerde MT-11 
combinatie. Iedereen op het treffen aanwezig weet nu waarschijnlijk gelijk 
van: O ja, die stumpers die ‘m aan moesten duwen.

Maar goed waar we een stukje over mochten schrijven was het zomertreffen 
op Texel, na 2 weken met prachtig weer waren de voorspellingen voor het 
weekend even wat minder maar na wat voorbereidingen (wij zijn geen kam-
peerders) vertrokken wij vrijdagmiddag met ons “hebben en houwen” naar 
Den Helder, een rit van 180 km welke we de MT-11 niet aan wilde doen en 
dus in de aanhanger achter ons aan kwam.

In Den Helder begon het echte werk, auto en aanhanger geparkeerd, MT-11 
met aanhanger er uit, samen even een duwtje waar je toch wel weer voelt 
dat je ouder wordt en naar de terminal, de lucht was al grijs maar het was 
nog droog, om 18.00 uur reden we na een duwtje de boot op en even later 
(dat Ramsdiep is eigenlijk maar een stukje) lagen we alweer tegen de kant, 
weer ’n duwtje (dachten wij) maar de Dnepr had via z’n “sensoren” de bui al 
gezien en had er echt geen zin dus duwtje werd lopen na de eerste stappen 
op Texel ging de Hemel open, met bakken goot de regen er uit en zijn we 
maar ’n uurtje onder de brug blijven staan.

Na goed overleg met de Dnepr hebben we eerst een helling opgezocht en 
na flink vlotteren een run ennn.. Dnepr had zich bedacht en blafte weer, 
gehuld in regenkleding reden we over het natte en mistige eiland naar Hans 
z’n stekkie net na de molen aan de Stuifweg, aangekomen zijn we gelijk in 
de wagenloods bij de groep gaan staan en kregen we direct een warme 
hamburger aangeboden.

Na even een praatje met wat leden (welke we vorig jaar in Polsbroek 
ontmoet hadden) werd het droog en maakte wij daar dankbaar gebruik van 
door ons tentje op één van de laatste stekkies neer te zetten. 
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Na het nog even tussen het scala van tenten, dialecten en motoren door-
gelopen te hebben waren we aan rust toe en de eerste dag zat erop.
Zaterdagmorgen, de haan van Hans kondigde om 04.30 uur al aan dat de 
dag begon te krieken maar daar trok niemand zich iets van aan want rond 
08.00 uur gingen de eerste tentjes pas open en had iedereen best aardig 
geslapen, mieren bleken her en der wat irritatie gegeven te hebben maar het 
belangrijkste was… droog weer en zo af en toe liet de zon zich zelfs zien.
Her en der op het terrein werden de primusjes ontstoken, verderop kwam een 
Dnepr tot leven welke brood moest gaan halen met z’n baas en de verhalen 
kwamen weer los.

Omstreeks 10.15 uur werd er door onze nieuwe evenementen coördinator 
medegedeeld dat we met een klein uurtje een rondrit over het eiland zouden 
gaan maken, de buurman van Hans met z’n opvallende rood-witte combinatie 
zal ons voorgaan en Benno zal in zijn gele banaan de hekkensluiter zijn.
Net voor elven stond de oprijlaan vol, iedereen had met een paar liefelijke 
trapjes en wij met een stukje duw-gymnastiek hun combinatie tot de orde 
geroepen en daar gingen we, snel geteld toch wel een 30 a 35 combinaties 
en solo’s, een rit door pittoreske dorpjes, duinen, uitgestrekte weilanden en 
bossen, kortom een geweldige ervaring, jammer genoeg waren er 2 deel-
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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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nemers welke problemen 
kregen en af moesten 
haken. Om 14.00 uur was 
het peloton na diverse 
tussenstops in Den Burg 
aangekomen en waren we 
vrij om een eigen activiteit 
te doen, in ons geval 
besloten we met onze 
campingmaatjes (2 echt-
paren uit het hoge noor-
den) wat te gaan eten in 
Oudeschild.

Het was half bewolkt en lekker om buiten te zitten, onder het toeziend oog 
van een paar brutale zeemeeuwen hebben we ons visje met patat naar 
binnen gewerkt met een warm bakkie koffie waarna we nog even naar de 
“hoofdstad” van Texel zijn gereden.

Terug op de basis begon 
de ledenvergadering, 
iedereen kwam met z’n 
stoel aangelopen, wij had-
den daar geen rekening 
mee gehouden natuurlijk.

Een paar pallets brachten 
uitkomst en toen werden 
de jaren 2019 en 2020 
behandeld door het 
bestuur.

Hidde werd officieel 
benoemd tot de evenementencoördinator, Sandra van de centjes zocht een 
opvolger en wij lieten ons over halen om dit jaar de financiën te controleren, 
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uiteraard werd er nog 
meer behandeld maar dat 
laten wij als beginnende 
leden maar over aan de 
secretaris.
Ondertussen kwamen er 
steeds meer lekkere lucht-
jes uit de wagenloods 
achter ons alwaar een 
aantal top koks in een 
grote wok “Paella” aan 
het bereiden waren.

De clubwinkel ging ook 
uitverkoop houden en 4 bakken met shirts, vesten, vlaggen en noem maar 
op werden tegen sterk gereduceerde tarieven van de hand gedaan, toen 
hadden we pas echt in de gaten dat er behoorlijk wat clubleden aanwezig 
waren, gretig werden de bakken op hun inhoud bekeken en in een mum van 
tijd waren ze nagenoeg leeg.

“Eten……..” werd er 
geroepen, en eigen bord 
meenemen! Dat hadden 
wij natuurlijk weer niet bij 
ons als aspirant kampeer-
ders, maar… Hans bracht 
weer uitkomst: “pak maar 
een paar borden bij mij uit 
de keuken”.
Gered van vette handen 
met een geleend bordje in 
de rij waarna een lekker 
warm maal naar binnen 
gewerkt.
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Eigenlijk vrijwel aanslui-
tend begonnen we met 
elkaar een vuurtje op een 
stookplaat op gang te 
brengen, door een niet te 
stoppen clublid was er ‘s 
middags al met een krui-
wagen hout aangevoerd.
Na een kwartiertje werd 
het al lekker warm, de 
jongere aanwezigen 
stonden al marshmallows 
aan een stok boven het 
vuur te verschrompelen en 
naarmate de tijd vorderden schoven er steeds meer gasten aan, de warmte 
deed ons alle goed op de toch wel wat kille avond. Er werd lekker over 
en weer gepraat tot in de laatste uurtjes welke voor ons niet aan de orde 
waren want 23.00 uur vonden velen het toch nog wel te vroeg om de tent in 
te duiken.

Zondag, we waren er al 
voor gewaarschuwd en 
buienradar had het bij het 
rechte eind, in de nanacht 
begon het te plenzen, 3 
uur onafgebroken, zelfs 
de haan hield zich stil en 
ja…. Toen de tentjes open 
gingen zagen we gelijk 
welke er lager stonden, bij 
onze “Landrover-
vrienden” dreven de klompen door de tent en onze Friese overburen had-
den ondanks het 
inspuiten van het tentdoek toch een soort van druipgrot, (de weergoden 
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waren ons verder gunstig), het was inmiddels weer droog, het zonnetje keek 
om de wolken en de boel werd ingepakt, nog even een sterke bak koffie 
gescoord in de wagenloods en na afscheid genomen te hebben van de groep 
en Hans nogmaals bedankt te hebben voor zijn gastvrijheid en ter beschik-
king stellen van diverse attributen en z’n landgoed.

De oprijlaan werd weer gebruikt om de “Dnepr” tot leven te wekken (al wat 
in eerste instantie niet lukte) tot er een meisje liefelijk tegen ‘m zei, “zal ik jou 
helpen” en de 2e run succesvol was, toen nog even terug naar ons stek om de 
aanhanger er achter te binden en daar gingen we op naar de boot.

Het was een heel leuk treffen, veel mensen leren kennen en weer gevoeld wat 
kamperen is en dat dit niet ons ding is maar, mogelijk hopen we er nog wel 
is bij te zijn al is dat dan zonder overnachting. Ter afsluiting nog dit dingetje, 
Texel had de Dnepr goed gedaan, bij de boot en op de boot was het weer 
één kick en lopen.

Nogmaals organisatie en Hans bedankt.

Nico en Michael Wensveen 
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Gecombineerde Algemene Ledenvergadering UDCN 
zaterdag 19 juni 2021

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

Verslagjaar 2019

1. Opening
 De vergadering wordt om 17.20 uur geopend door de interim 
 voorzitter.
2. Mededelingen
 Roel de Glopper meldt dat hij met ingang van 2021 zijn functie van 
 evenementencoördinator  neerlegt.
3. Verkiezing nieuwe voorzitter
 Onze interim voorzitter Arjen van Viegen wordt met algemene 
 stemmen gekozen tot voorzitter.
 4. Notulen vorige vergadering 2018
 De notulen worden goedgekeurd
 5. Verslag secretariaat en ledenadministratie
 Het secretariaat heeft alle inkomende en uitgaande communicatie  
 verwerkt.
 Het ledental is netto met 5 leden toegenomen.
 6. Verslag penningmeester (Sandra)
 Verslagjaar 2019 was een rustig jaar waarin het enige opvallende  
 was dat er 5 x betaald is voor een Russian Twin omdat de factuur er  
 al in december was.
 7. Kascommissie
 - verslag van Hidde van der Linde en Edward Klarenbeek
 De kascommissie heeft de stukken beoordeeld en in orde bevonden.
 - benoemen kascommissie boekjaar 2020
 Voor de controle van het boekjaar hebben Rob Maier en Henk 
 Wouters zich beschikbaar gesteld.
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8. Verslag redactie Russian Twin
 Er was dit jaar een tegenvallende aanbod aan kopij en de oproep  
 voor ondersteuning voor het vervaardigen van het clubblad heeft  
 nog niet tot reacties geleid.
 9. Verslag clubwinkel 
 Het verslag van de clubwinkelbeheerder is een gecombineerd ver  
 slag over 2019 en 2020. Hierin wordt gesteld dat de voorraden zijn  
 afgewaardeerd maar nog niet verkocht. Verder heeft de Clubwinkel  
 voor de helft bijgedragen aan de aanschaf van mondkapjes.
10. Verslag Treffens 2019
 Alle Treffens zijn goed verlopen en van alle treffens is een goede  
 financiële verantwoording.
 De opkomst van de kampeertreffens is weer lager dan vorig jaar.
 Het financieel resultaat van alle activiteiten is ongeveer € 15,00   
 positef.
11. Geen rondvraag,  volgt na ALV 2020
12. Sluiting van de vergadering om 17.25 uur.

Verslagjaar 2020

1. Opening
 De vergadering wordt om 17.26 uur geopend door de voorzitter.
2. Mededelingen
 Sandra Korpershoek stopt met ingang van 2022 met haar functie van  
 penningmeester. Gerrit Busweiler stopt per direct met het beheer van  
 de Clubwinkel.
3. Nieuwe treffencoördinator 
 In Hidde van der Linde hebben we een nieuwe evenementencoördi 
 nator gevonden. Het jaar 2021 doen Hidde en Roel samen en per  
 2022 trekt Roel zich volledig terug.
  4. Notulen vorige vergadering 2020 waren nog niet beschikbaar
 Deze nog te maken notulen over verslagjaar 2019 worden ongezien  
 door de vergadering goedgekeurd.
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 5. Verslag secretariaat en ledenadministratie    
 Het secretariaat heeft alle inkomende en uitgaande communicatie  
 verwerkt.
 Er zijn  21 nieuwe leden bijgekomen dit jaar tot een totaal van 300  
 leden. Twaalf leden hebben opgezegd met ingang van 2021, drie  
 leden zijn overleden en 5 leden hebben niet betaald en zijn dus uit 
 geschreven. Dit resulteert in een ledenwinst van één lid.
 6. Verslag penningmeester 
 Het aangepast zomertreffen heeft de club 675,00 euro gekost.  
 Deels omdat een aantal deelnemers gebruik had gemaakt van de  
 tegoedbon: Een gratis Treffen i.v.m het jubileum van 2020.
 Eigenlijk zijn het dus jubileumkosten.    
 7. Kascommissie
 - verslag van Rob Maier en Henk Wouters
 De kascommissie heeft geen onregelmatigheden gevonden
 - benoemen kascommissie boekjaar 2021
 Nico en Michael Wensveen zijn benoemd tot kascommissieleden voor  
 boekjaar 2021.
 8. Verslag redactie Russian Twin
 Ook dit jaar was het vinden van voldoende kopij een probleem. 
 De leden ontvingen dit jaar een col en voor de helft gesponsord 
 door de Clubwinkel een mondkapje.
 De website is opgefrist met technische handleidingen, tips en het   
 gehele Russian Twin Archief is gedigitaliseerd en ondergebracht op  
 de website. 
 Eind 2020 hebben we noodgedwongen het Forum in eigen beheer  
 moeten nemen omdat de oude provider Messageboard ermee   
 gestopt is.
 9. Verslag clubwinkel
 Het verslag van de clubwinkelbeheerder is een gecombineerd ver  
 slag over 2019 en 2020. Hierin wordt gesteld dat de voorraden zijn  
 afgewaardeerd maar nog niet verkocht. Verder heeft de Clubwinkel  
 voor de helft bijgedragen aan de aanschaf van mondkapjes.
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10. Verslag Treffens 2020
 Het was een raar jaar. Als er dingen mogelijk waren, waren er 
 gelukkig altijd mensen te vinden die hun handen uit de mouwen 
 wilden steken om ad-hoc iets te organiseren. Hiervoor onze dank.
 Toch zijn er nog een paar activiteiten geweest zoals een watjes-  
 treffen, een zomertreffen met een grandioze opkomst en toerritten in  
 voor en najaar.
11. Extra mededelingen
 De voorraden van de Clubwinkel worden na de vergadering 
 uitverkocht. Er zijn ook nog de nodige oude jubileumartikelen, deze  
 zijn gratis.
 Het bestuur gaat zich bezinnen op de verdere rol van de clubwinkel  
 en vraagt wie hierin mee wil denken. De vraag voor een nieuwe club 
 winkelbeheerder zal als extra bijlage van de RT naar de leden   
 gaan.
 Ook de functie van penningmeester komt beschikbaar. Hiervoor word  
 in deze bijlage ook een oproep geplaatst.
12. Rondvraag voor beide ALV’s
 Er wordt gevraagd wat nu eigenlijk het vermogen van de club is.
 Dit wordt met een natte vinger in de buurt van de € 18.000,00   
 geschat
 Verder nog de vraag waarom je op het Forum en het ledengedeelte  
 van de site niet met dezelfde login kan inloggen. Dit komt omdat het  
 technisch twee totaal verschillende omgevingen zijn.
 Eef Bilars vraagt om een applaus voor de koks van de afgelopen  
 twee avonden voor hun geweldige maaltijden.
13. Sluiting van de vergadering om 17.48 uur.
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UDCN Agenda 2021/2022

Principeplanning 2021/2022

SLEUTELDAG NAJAAR  zaterdag 9 oktober

Sleuteldag in wageningen. Zie deze Twin voor 
meer informatie.

Mogelijk medio oktober/november nog een dagrit in Brabant.

Meer info volgt. Hangt helemaal af van de mogelijkheden die er in die 
maanden zijn in de grensstreek. Het zal ook geen volledige zandrit zijn 
maar een mengeling van verhard en onverhard.

Central Classics Beurs in Houten  18 en 19 december

Gaat niet door. Organisatie durft het nog niet aan met de te verwachtten 
maatregelen. 2022 is er weer een kans.

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

Evenementen@udcn.nl
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De Tien van de Twin
Door: Marion Bilars

Ditmaal met:

Naam:  
John van Ierland

Leeftijd: 
Iets meer dan 6 xxxxxx 

Gezinssamenstelling: 
Weduwnaar, zoon met vriendin en tweeling en dochter met man en kleinzoon 
en kleindochter.

Beroep: 
Net als Eef doe ik niets meer voor een baas/wekgever maar ben drukker 
dan ooit!

Motorpark: 
Yamaha Wildstar 1600 en 3x HORS Heap Of Russian Shit, te weten M72, 
'54, '60 en '61 Dat HORS heb ik ff geleend van Polar Paul, mijn goede 
vriend uit Tasmanie 

Lid van de UDCN sinds: 
Jeetje dit heb ik even op moeten zoeken op het forum...sinds 2005

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

Dat is zo lang geleden, dat weet ik eigenlijk niet meer, tijdelijke verstands-
verbijstering kan ik me ook niet beroepen denk ik?
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 2.  Wat is je beste herinnering aan je span?  

Om heel eerlijk te zijn, ben ik nog niet zo heel lang aan het rijden met 3 wie-
len, ik denk het feit dat ik een paar clubritjes zonder problemen heb uitgere-
den??!

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

:-)Goeie....zijn er meerdere, en hebben allemaal te maken met de nukken van 
die Russische primadonna! Maar linksaf op een kruising in Loenen de aan-
drijfas breken, scoort toch hoog, ondanks het feit dat het door slecht laswerk 
van ondergetekende was.

4.  Heb je een leuke anekdote over de club? 

Nee  zou ik zo1,2,3, niet weten; de treffens zijn altijd leuk en er gebeurt van 
alles maar ik heb een slecht geheugen voor dat soort dingen, ik herinner me 
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nu wel een treffen in Acquoy/ Leerdam. Daar kon je kiezen uit een natte 
plek, een nattere plek of in een vijver je tent opzetten:-))

5.  Heb je nog andere hobby’s? 

Ik heb veel te veel hobby's, het oppassen op mijn kleinkinderen, fotograferen, 
sleutelen, lezen en doehetzelven om maar wat te noemen.  

6.  Wat was je beste treffen ooit? 

Die moet nog komen hoop ik , maar die in Weert scoort hoog toen er stuk of 
5 leden van de COC (Cossack Owners Club) bij waren.

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

Die van Mario is heel mooi, bijna een replica van de vorige, veel bewonde-
ring voor zijn doorzettingsvermogen, petje af. 
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8.  Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?

Als er geen vlekken onder de motor liggen: Olie peilen;-)

9.  Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een 
 opmerking?

Doorgaan, vooral doorgaan! (spreuk van Barry Stevens, voor de jongeren 
onder ons)

10.  Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN?

Hij zal het me niet in dank afnemen, Cok! De reden is zijn Dnepr ziet er niet 
uit ,qua uiterlijk, maar is denk ik één van de technisch beste van de club. 
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Sleuteldag najaar 2021
Zaterdag 9 oktober 2021

Na een vrij warm voorjaar en een wat mindere zomer is er wat meer tijd om 
aandacht aan de machine te geven. Ligt er af en toe een drupje olie onder 
de motor of een plas. Weigeren de remmen, of krijg je de motor überhaupt 
niet meer aan de praat. Is een deskundige blik nodig voor jouw motor pro-
bleem. Speciaal voor het oplossen van de wat grotere problemen zonder 
echt op de tijd te hoeven letten is er onze Sleuteldag.

Je bent welkom bij: Erik van der Wardt
   Haarwal 1
   6709 PC Wageningen

Hij stelt werkplaats, koffiezetapparaat en parkeerruimte beschikbaar.
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Je bent zaterdag vanaf 10.00 uur welkom. Voor de lunch wordt gezorgd. 

Let op, neem bij voorkeur ook eigen gereedschappen mee, het is niet doen-
baar voor de organisatie om iedereen van een werkset te voorzien. Heb je 
bijzondere zaken nodig, overleg het even met Ruud.

Op zaterdag zijn er ook onderdelen te koop. Jan Wassenaar is dan aan-
wezig en eventueel kunnen ook zelf meegebrachte onderdelen worden 
uitgewisseld.

Weet je al wat je wilt gaan en heb je daarvoor onderdelen nodig. 
Neem dan vooraf contact op met Jan Wassenaar, hij kan dan de benodigde 
onderdelen meenemen.

Wil je echt een klus gaan klaren op de sleuteldag? Omschrijf dan je pro-
bleem in je aanmelding en zet je telefoonnummer erbij.  
Ruud kan dan, indien nodig, vooraf contact met je opnemen.

Vooraf aanmelden via: ruudkorpershoek@gmail.com
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Spaken die kraken
Door: Benno van Ham

Als rechtgeaard Rusrijder heb je vaak al diverse akkefietjes met je wielen 
meegemaakt. Naast zaken met lagers die niet meer willen meerollen en 
remmen die er euh..., er zijn zullen we maar zeggen, gebeurd het geregeld 
dat een of meer van de spaken het opgeeft. Een is niet erg maar meestal 
gaan er dan meer kapot.

Even een paar weetjes. Er zijn een aantal verschillende wielsoorten. De 
halfnaaf wielen (al dan niet met bloemkoolnaaf of zoals de engelsen zeggen 
bottle-cap, klinkt toch lekkerder) met korte en lange spaken. De volnaaf 
wielen van Ural met rechte korte spaken en de Dnepr volnaafwielen met 
korte spaken met een geknikte kop. Allemaal hebben ze een paar dingen 
gemeen. Rond zijn ze ze af fabriek nooit. Dit heeft te maken met het 
productieproces waarbij aan 1 kant van de machine een rol bandstaal naar 
binnen gaat en deze langs een serie rollen en matrijzen gebogen wordt tot 
een eindeloze spiraal. Deze spiraal wordt gesneden, geknipt op de maat van 
een wiel en daarna worden de uiteinden ongeveer in de goede hoek 
gehouden en gelast. Een garantie voor een stevig wiel wat gegarandeerd 
niet helemaal rond is en links en rechts nog wel eens een beetje scheef in 
elkaar zit. De allernieuwste Urals hebben Aluminium velgen uit 1 stuk. Helaas 
is de fabriek vergeten dat er bij zijspannen ietsje meer kracht op de velg 
komt dan bij een solo en dus gebeurd het geregeld dat zo'n velg zich in de 
lengte begint te splitsen. Maar dat is een ander verhaal en inmiddels weer 
gefixed heb ik begrepen. Veel eigenaren hebben het spul dan ook overge-
spaakt in een moderne ronde velg.

Terug naar de Russenwielen en met name de Dnepr soort. De geknikte 
spaken hebben nog weleens een breukje te verwerken. Vaak omdat de 
eigenaar geen idee heeft dat een spaak gespannen hoort te zijn, deels ook 
door het soms ruige gebruik en de gebrekkige kwaliteit. Daarnaast is het 
koud geknikte stukje spaak natuurlijk een punt wat nog wel eens opgeeft. 
1 gebroken spaak is niet zo erg, daar kun je mee door. Echter daarna breekt 
2,3,4 etc. wat sneller. Op een gegeven moment verlies je de stijfheid in je 
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wiel en dan gaat het snel. Je kunt het maar beter voor zijn en ze af en toe 
controleren. De gemakkelijkste controle is het ronddraaien van het wiel en 
met een sleutel oid tegen de spaken tikken. ze moeten allemaal een 
vergelijkbaar rinkelend geluid maken. Klinkt het dof dan is de spaak te slap 
gespannen, rinkelt er een wat harder dan de rest dan staat die te strak en 
dat gaat ook fout. Allemaal hetzelfde heldere geluid is goed. Controleer het 
af en toe even.

De wielen die wij gebruiken zijn vrij moeilijk een slag uit te stellen. Het 
gebruikte materiaal is vrij dik en stug en dat maakt het niet eenvoudg een 
zijdelingse slag weg te werken. Een hoogteslag is vrij gemakkelijk. De spaken 
aan de laagste kant allemaal een beetje los en aan de overkant op het 
hoogste deel allemaal een stukje vaster. Voorzichtig uitvoerend lukt dat wel 
na een paar keer oefenen.  Een aanpassing kan zijn om een nieuwe velg en 
spaken te kopen en het geheel een keer vers in te spaken. 
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Dit lijkt een beste klus maar het is goed thuis te doen. Hier de uitleg en val-
kuilen.

Begin altijd met het meten van de 
offset van de velg en kijk goed 
naar het spaakpatroon. Welke 
spaken gaan langs voor de velg in, 
welke langs achter en hoe vallen 
ze over elkaar heen. Bij Russen valt 
het wel mee maar vaak wordt een 
naaf niet precies midden in de velg 
gespaakt maar met een klein beet-
je offset zodat het wiel wat verder 
weg draait van bv. de aandrijfas 
etc. Je kunt dit het gemakkelijkste 
meten met een wiel zonder band. 
Leg hem met de dichte kant naar 
beneden op een vlakke werkbank 
en meet de ruimte die er tussen de velg en de werkbank is. Aan de andere 
kant doe je hetzelfde. Leg een waterpas, rij of lange lat over de naaf heen 
en meet hoeveel de velg uitsteekt (of er binnen blijft). Die twee afstanden zijn 
cruciaal want die bepalen de offset van je velg. Bij een Rus zit normaal de 
naaf precies in het midden ingespaakt. Kijk ook of de velg enigzins vlak is, 
als daar echt knikken in zitten komt het nooit goed.

Nu beginnen we met het leegmaken van het oude wiel. Draai de oude 
spaken eruit met een spaaksleutel of pak een betonschaar en knip ze eruit. 
Ik begin graag met een vers setje spaken. Goed te koop en niet al te duur. 
Vaak leverbaar in nikkel verzinkt, goud verzinkt, gewoon staal of RVS. 
Gewoon vernikkeld vind ik prima. 40 stuks gaan er in een wiel en als je met 
een Dnepr of Ural volnaaf rijdt zijn dat allemaal dezelfde spaken. 

Maak de naaf goed schoon en steek de spaken door de naaf. Bij een Dnepr 
volnaaf (en daar blijf ik bij voor dit stukje) zitten de spaken om en om, langs 
de buitenkant en binnenkant, in de naaf. Kan bijna niet missen als je naar de 
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gatvormen kijkt. Steek alle spaken voor 1 kant op de plaats en leg de naaf 
op de werkbank. Pak je velg (maak die goed schoon of koop een verse) en 
leg die over de naaf met spaken. Nu kun je spaken losjes gaan monteren. 
Het zijn altijd setjes van twee spaken die kruislings liggen (de van bovenaf 
ingestoken spaak ligt onderop in de kruising). Breng ze naar de velg en kies 
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twee gaten waar 
het uitkomt. 
De gaten in de 
velg zijn schuin 
geplaatst dus 
je zult zien dat 
het een logisch 
patroon is dat je 
gaat volgen. 

Steek de nippel 
door de velg en 
draai hem een 
paar slagen op de 
spaak. Sla steeds 
een gat over en 
ga zo het hele wiel rond. 
Twee spaken, kruisen, monteren met nippels. Draai de nippels nog niet vast. 
Dat komt straks wel. Op die manier doe je alle 20 spaken aan 1 kant. Draai 
het wiel om, let op want het is nog wankel op dit moment en herhaal de exer-
citie. Nu heb je een wiel met 40 spaken losjes erin. We zijn er nog lang niet 
maar het begin is er.

Ik pak nu een paar latjes van de goede dikte (die ik al gemeten had aan het 
begin, in mijn geval 6 mm offset aan de open zijde) en daar leg ik de velg 
op. De naaf gewoon op de werkbank. Meet ook even het middelpunt op van 
het wiel (diameter velg delen door 2). Op die punten plak ik een plakbandje 
op de werkbank. Zo kan ik controleren of het hart ongeveer goed in het wiel 
zit. Fijntunen doen we straks.  

Nu kunnen we voorzichtig de spaken wat strakker gaan draaien tot het wiel 
vorm heeft. Vanaf dit punt wordt het fijntunen. Ik heb een simpel afstelbankje 
voor wielen gekocht ooit bij HBM maar je kunt ook het wiel met de wielas in 
een bankschroef zetten of zelf een bokje bouwen. In de simpele vorm een as 
die door het wiel gaat die je horizontaal oplegt op twee steuntjes.
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Als we het wiel nu ronddraaien kunnen we zien of het wiel zijdelingse of 
hoogteslag heeft. Als je het meten en ondersteunen op de werkbank goed 
gedaan hebt dan zal de zijdelingse slag meevallen en hoogstens het vlakke 
stuk in de velg laten zien. Er zal ws. wel een hoogteslag zijn. 

Bij een zijdelingse slag is het belangrijk om te zien of het alleen om de las-
naad gaat of dat de velg echt scheef staat tov de naaf. Als een velg scheef 
staat kun je dat corrigeren door de spaken los of vast te draaien afh. van de 
scheefstand. Zoek het punt waar de slag het grootste is en begin de spaken 
aan die kant een beetje los te draaien. Aan de andere kant draai je ze wat 
vaster. Op die manier kantel je de velg tov de naaf.  

Werk vanuit het punt waar de zijslag het grootste is af en maak een aantal 
spaken los. hoeveel hangt van de scheefstand af. In het ergste geval gaat het 
om bijna alle spaken die je zo langskunt maar als je netjes gewerkt hebt zal 
het wel meevallen. Begin met 1-2 omwentelingen los en vast. Dat corrigeert 
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al best een stuk. Blijf het wiel draaien en markeren om te voorkomen dat je 
per ongeluk slagen erbij gaat maken. Een rolletje schilderstap of krijt helpt 
hier.

Wegstellen doe je door het hoogste en laagste punt te bepalen tijdens het 
ronddraaien. (stukje krijt of tape). Aan de laagste kant moeten de spaken 
iets losser. Ik maak er dan altijd een stuk of 8 los. Vanaf het laagste punt 4 
naar elke kant. Draai het wiel naar de hoogste kant en draai die spaken een 
stukje vaster (zelfde manier, stuk of 8 vanaf het hoogste punt). Blijf dit herha-
len tot het wiel acceptabel rond is. 

Nu kun je de spaken gaan strakzetten. Doe dit om en om tot alles vast zit en 
trek ze niet in een keer helemaal door maar ga een paar keer rond. Als het 
goed is eindig je dan met een redelijk rond wiel met verse spaken.

Succces...

Benno
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Motocrypto nr. 125

Beste puzzelaars.
Hallo alle geprikte en niet geprikte leden, 
helaas was het aantal inzendingen deze 
keer erg laag. Slechts twee leden hebben 
de oplossing ingestuurd.

De inzenders in willekeurige volgorde 
waren: Siny en Peter Reuvers en Dolf Kok. 
Alle inzendingen zijn door een onafhanke-
lijke en zeer deskundige jury beoordeeld 
en goed bevonden. Gefeliciteerd!! 
(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd)

Voor de lezers die het te moeilijk vonden, hierbij de oplossing:
1. Stekkervoertuig, 2. Catalisator, 3. Injectie, 5. Handvatverwarming, 6. Ket-
tingreaktie, 7. Swingarm, 8. Startpilot, 9. Sneeuwketting en 10. Spijkerban-
den.

Nieuwe opgave:
1. Aaneenschakeling van woorden.  .e..i....ie.
2. Bougies die uit de lucht komen vallen.  .o..e..e.e.
3. Motorrijwiel van Verstappen.   .  .a.
4. Gladde banden voor in het terrein.  ..i...
5. Houdt het uitlaadsysteem bijeen.  .e .o.
6. Familie van de vlinderklep.   .u...a..
7.  BMW, Audi, Opel, Porche, Mercedes.  .o....a.e..
8. Voortstuwing waar muziek in zit.  ..aa.aa......i..
9. TomTom en Garmin.    .i...i..aa..i..e..
10. Nooit van Maandag tot en met zaterdag. .o..a...i..e.

Veel succes!

Stuur je oplossing naar:  luijt.postma@gmail.com
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Even voorstellen 2
Door: Henk ten Damme

Mijn naam is Henk ten Damme en ik ben 66 jaar en sinds een paar maanden 
gepensioneerd alhoewel ik nog een enkele dag per week werk voor mijn 
laatste, Duitse werkgever. Ik ben getrouwd, heb vier kinders, drie dochters en 
een zoon en woon in Oegstgeest. Geboren ben ik in de Achterhoek waar ik 
al jong met motorsport en dan met name motorcross in aanraking kwam. Op 
lagere schoolleeftijd op de fiets samen met de buren naar alle crossen in de 
buurt, zoals GP’s in Lichtenvoorde en Markelo. Op 12 jarige leeftijd mijn eer-
ste brommertje gekocht en daarmee gecrosst en gesleuteld en toen ik zestien 
werd, werd een witte Puch met hoog stuur aangeschaft.  

Op mijn achttiende mijn eerste, oude, motor gekocht, een Moto Guzzi, die 
echter na minder dan 10 kilometer volledig vastliep doordat er geen olie in 
bleek te zitten. Deze motor dus dezelfde dag nog weer verkocht. Daarna 
een Yamaha 125 tweecilinder aangeschaft en tijdens de periode van een 
oefenrijbewijs in een bocht met los zand op de weg eraf gevallen en in het 
ziekenhuis beland met een gebroken sleutelbeen wat operatief hersteld 



 37

werd. Met de Yamaha na drie rijlessen mijn motorrijbewijs gehaald en kort 
daarna een Suzuki T350 gekocht waar ik een aantal jaren met veel plezier 
mee gereden heb.  

Daarna een auto aangeschaft en een tijdje motorloos geweest, maar toch 
wel regelmatig gereden op allerlei motoren, waaronder redelijk wat off 
the road met een Honda XR600. Op een gegeven moment zelf een oude 
Honda XR500 aangeschaft, gevolgd door een Yamaha XT600 en daarna 
een Yamaha XV750. Door druk gezin en werk kwam er echter weinig van 
het rijden en dus op een gegeven moment de XV maar verkocht. Bovendien 
was zoonlief op zevenjarige leeftijd gestart met motorcross, wat veel tijd 
in beslag nam. Zelf toen jaren geen motor gehad om op te rijden, maar 
voor zoonlief gestart met een 50cc KTM automaatje en inmiddels rijdt hij al 
enkele jaren op een KTM SXF450. Op een gegeven moment haalde hij zelfs 
zijn internationale licentie, maar door blessures heeft hij daar helaas geen 
gebruik van kunnen maken. Zoonlief crosst nog steeds, hij is nu achtentwintig, 
maar door zijn werk is er minder tijd voor dan vroeger.  

Zelf heb ik een aantal jaren geleden een oude Yamaha XT350 gekocht op 
Texel en die helemaal opgeknapt. Daarna volgde een oude Suzuki DR250 
en die is inmiddels ook nagenoeg klaar. Nu volgt een BMW R60/6 uit 1974, 
waar alle onderdelen inmiddels opgeknapt zijn en het blok gereviseerd. 
Onderdelen zijn opnieuw gegalvaniseerd, verschroomd, geglaspareld, gepo-
lijst, gespoten of gepoedercoat en nu kan ik beginnen met opbouwen.
 
Nu dan de reden waarom ik lid ben geworden van de UDCN; een aantal 
weken geleden heb ik een MW750 aangeschaft bij RB Motorhandel. Het 
is een legermotor uit 1969 uit de Oekraine met aangedreven zijspanwiel, 
achteruit en sperdifferentieel en de motor is gemaakt in de Dnepr fabriek, 
alhoewel het officieel geen Dnepr is, want Russische legermotoren kregen 
geen fabrikaatnaam. Ik ga beginnen om te kijken wat ik aan de motor moet 
doen om hem in een redelijke staat te krijgen. Prioriteit heeft daarbij het 
zijspan, omdat diverse dames al aangegeven graag een ritje in het bakje te 
willen maken. Zitting en rugleuning van het zijspan zijn inmiddels gedemon-
teerd. Het binnenwerk was in slechte staat, veren compleet verroest, vulling 
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deels vergaan en houtwerk 
verrot. Het houtwerk heb 
ik inmiddels gerepareerd 
en bij een stoffeerder heb 
ik nieuwe veren en andere 
materialen gehaald om 
de zitting en rugleuning 
opnieuw te stofferen. Is 
weer eens wat anders dan 
sleutelen, maar ik vind het 
leuk om te doen. De tank is 
inmiddels gereinigd, want 
bij het verwijderen van het 
slangetje tussen de beide 
tankhelften, liep er geen 
druppel benzine uit, want 
beide afvoerpijpjes waren 
verstopt met troep. Ook 
het oliebad luchtfilter is 
nu schoon, al heb ik geen 
idee hoe dat oliebad nu 
eigenlijk werkt. Ik zou ver-
wachten dat de lucht door 
de olie gaat, maar dat schijnt niet zo te zijn. Het eigenlijke filter is een bosje 
“paardenhaar”, maar wat het werkelijk is, weet ik niet. Zo’n filter is wel iets 
anders dan het luchtfilter van een moderne KTM crosser. 
Hiernaast een foto van de “Dnepr”.
 
Momenteel dus gestart met de opbouw van de BMW en klussen aan de Rus, 
kortom ik verveel me niet. 

Ik hoop over een tijdje mee te kunnen doen met wat toertochten en verwacht 
dat ik misschien ook nog wel eens een beroep ga doen op ervaren Rus-rij-
ders/sleutelaars wanneer ik tegen een technisch probleem aanloop.
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Even Voorstellen III
Door: Don Eemans

Als nieuw lid van de UDCN stel ik mij graag aan jullie voor.

Mijn naam is Don Emans, woon in Reek een klein plaatsje in Noord-Brabant.                             
In mei 64 jaar oud. 37 jaar getrouwd met ons José. Wij hebben samen 2 
dochters en ik ben een trotse opa van onze Jasmijn en Daan. Vanaf 1986 
werk ik bij de overheid en nu 10 jaar werkzaam in de functie van loopbaan-
adviseur. Mijn eerste motor was een Suzuki GS 500 EF.  Ik werkte toen nog 
in Rotterdam. 4 dagen in de week op de motor van Reek naar Rotterdam. 
Iedere dag ruim 200 km. Hierna 4 dagen in de week van Reek naar Arnhem. 

De Suzuki heeft mij nooit laten staan. Hierna verschillende motoren gehad en 
waar ik het meest plezier aan heb beleefd was mijn Moto Guzzi 500 NATO-
zijspan. Spartaans en eenvoud. Zoals wij allemaal heb ook ik ervaringen met 
de motor die ik niet meer vergeet. In de winter, in de sneeuw aan een kabel 
met de motor hangend achter een bus van de ANWB. 2 keer onderuit gere-
den door een ander, maar gelukkig geen letsel over gehouden. en meerijden 
met het zijspan in een carnavalsoptocht. 

Ik heb in april de Chang-Jiang 750 zijspan uit 1962 gekocht omdat mijn her-
inneringen aan de zijspan Guzzi positief zijn. Ik had eerder niet gehoord van 
de Chang-Jiang en ik ben mij meer gaan verdiepen in het onstaan, de 
achtergrond van deze motor. Bijzonder mag ik wel zeggen. Wat mij opvalt 
is dat de Chang-Jiang zwaarder is dan de Guzzi en zich met minder moeite 
door de bocht wringt. Maar ook Chang blijft mij verrassen.

Ik was aan het surfen op het internet en kwam bij toeval de site van UDCN 
tegen en ben direct UDCN lid geworden. Het hebben van een 
gezamenlijke hobby iets is wat terugkomt in deze club. Omdat ik, voordat 
ik met mijn nieuwe aanwinst ging rijden de olie wilde verversen heb ik mijn 
vraag over het verversen van olie bekend gemaakt op het forum. 
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Er kwam direct een antwoord op mijn vraag. Niet alleen een zinvol antwoord, 
maar ook mooi om te ervaren dat humor een belangrijk onderdeel is van het 
lid zijn van de UDCN. Een niet onbelangrijke bijkomstigheid. Helaas ben ik 
niet handig en wanneer de motorproblemen geeft, ben ik al gauw afhankelijk 
van anderen. 

Het zou mij niet verbazen dat ik nog een keer bij jullie ‘aanklop’. Voor nu. Ik 
wens jullie een jaar met veel rijplezier toe en misschien spreken wij elkaar 
nog.

 Houwdoe wa. 
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Ural cT 2021 en Ranger 2017
Een hernieuwde kennismaking. 

Tja, hoe begin je aan zo’n verhaal over de nieuwe Ural motorfietsen. Het 
begint eigenlijk rond maart 2021 met de aankondiging dat RB Motorhandel 
het dealerschap verworven heeft van Ural motorfietsen. Richard is bij velen 
denk ik al bekend als het adres waar geregeld ‘nieuwe’ oude Russische moto-
ren te vinden zijn. Hij haalt ze uit heel Europa het land binnen en ze krijgen 
hier een nieuw baasje. Naast die activiteit heeft hij in 2021 ook het dealer-
schap verworven van de nieuwe Ural motorfietsen. 

Die zijn al lang niet meer hetzelfde als in de oude Sovjet-periode. Ook Ural 
is geprivatiseerd en financieel in Amerikaanse handen gekomen. In Amerika 
en Canada is zo’n nieuwe, oude Rus, heel stoer en populair. Hij is dan ook 
verkrijgbaar met allerlei hippe accessoires en uitdossingen. Zoals bij andere 
Amerikaanse stijliconen moet het een way of Life worden, zo wordt het in 
ieder geval gepresenteerd. In onze Europese, nuchtere, markt zijn ze toch wat 
minder aanwezig dan vroeger. 

Je ziet het al als je bij ons in de club kijkt,  het zijn toch vooral de oudere 
zijkleppers en kopkleppers tot laat 90-er jaren die het merendeel van de 
motoren vertegenwoordigen. Er zijn weliswaar een paar leden met nieuwere 
modellen en er is natuurlijk ook een aantal rijders die wij nooit zien. Maar 
het lijkt of er een generatiekloof ontstaan is in het Russenlandschap die al 
snel een twintig jaar overstijgt. Ook tweedehands zijn er maar bitter weinig 
motoren te vinden van na 2000. Bij ons, binnen de UDCN zie je eigenlijk geen 
nieuwere motoren aanwezig. De nieuwste aanwinst is denk ik de Ural com-
binatie van onze huisdealer Jan Wassenaar die met zijn 2014 volgens mij 
meteen een van de nieuwste in de club is.

Nu, aangezien er toch stevig aan de weg getimmerd lijkt te worden door 
Ural en we weer een Nederlandse dealer hebben leek het me een goed idee 
om eens te proberen om een proefritje te ritselen met zo’n nieuw exemplaar. 
Na wat contact met Richard bleek dit prima mogelijk, zodra een nieuw 
exemplaar beschikbaar was en klaarstond zou er gereden kunnen worden. 
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Recent was het zover en konden Robke, mijn testmaat voor deze test, en 
ikzelf natuurlijk afreizen richting Genemuiden om een meet-n-greet te doen 
met een Ural cT 2021. Net voor de bewuste dag kwam nog de melding van 
Richard dat er ook een Ural Ranger uit 2017 (lekker ingelopen exemplaar) 
beschikbaar zou zijn. 

Eigenlijk voel je dan een vergelijking aankomen tussen die twee motoren 
maar ik heb toch bewust ervoor gekozen dat niet te gaan doen en elke 
motor op zichzelf te beoordelen. De 2021 cT was dermate jong, vers en niet 
ingelopen dat het gewoon nog niet eerlijk is hem te vergelijken met een goed 
ingereden exemplaar. Eens goed testen er met beiden rijden is natuurlijk  wel 
prima te doen.

Om te beginnen was ik aangenaam verrast over de bouwkwaliteit. Deze 
motoren zijn er een stuk degelijker uit gaan zien dan hun voorgangers. Met 
net laswerk, mooie deugdelijke bevestigingen en boutwerk, een opgefrist 
dashboard en een nette uitrusting ziet het er goed uit. 
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De moderne Ural motorfietsen zijn er in een aantal verschillende modellen, 
oplopend qua uitrusting en luxe ongeveer de volgende reeks (Ural T, cT, Clas-
sic, T TWD, Sportsman en Ranger). Daarnaast zijn er nog de Cross special en 
Ural zelf brengt geregeld een Speciale versie uit van een model. Een totaal 
vergelijk van alle functies ga ik hier niet geven, die kun je zelf opzoeken op 
www.ural.cc/modelle.

Ga er vanuit dat de cT bijna het basismodel is. De City Touring, het instapmo-
delletje van Ural, is uitgerust met 18”wielen met Heidenau K-28 banden, een 
schommelarm voorvork, drie schijfremmen, een parkeerrem en een complete 
basis uitrusting qua zeiltjes, matjes, opbergruimtes en gereedschapset (inclu-
sief laksetje). Natuurlijk wordt in alle modellen de 750 CC Boxer-motor met 
injectie, de 4 versnellingsbak met achteruit en de bekende Kickstarter en voor 
het milieu uitgerust met katalysatoren en hoge midden-uitlaat met klep (om 
beter te voldoen aan de Euro-normen qua uitstoot) gebruikt. Oh, we hebben 
het ook nog even geprobeerd natuurlijk, die kickstarter zit er natuurlijk niet 
voor niets op. De Ranger krijgen we vrij gemakkelijk aangetrapt, twee drie 
keer trappen en hij loopt. 
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De nieuwe cT is nog wat te jong hiervoor. Die krijgen we maar heel moeizaam 
aangetrapt. Zoals alle Ural motoren gaat de krukas te weinig slagen rond 
om lekker te kunnen starten, zeker met injectie en elektronische ontsteking. 
Alleen warm lukt het uiteindelijk. Maar ja, we hebben die startmotor niet voor 
niets natuurlijk. 

De motor ziet er weer wat nieuwer uit met aangepaste kleppendeksels bv. 
Het is gewoon een nette verschijning, in de geteste kleur “Outback Orange” 
heeft hij een behoorlijk opvallend kleurtje dat de gemiddelde oranje-sup-
porter blij zal maken. Er zijn gelukkig meerdere kleuren beschikbaar (zwart, 
marineblauw). Let wel, het is een basismodelletje dat een  €21.500,- uit je 
spaarpot gaat halen, een deel natuurlijk voor de bankrekening van moeder-
tje Staat, het is een serieuze investering. Maar dan heb je wel een splinter-
nieuwe Ural staan. 

Zoals eerder gezegd stond er ook nog 
iets over een Ranger… Inderdaad, 
pas geleden heeft Richard een recente 
(2017) Ural Ranger aangekocht, met een 
kleine 18.000 km op de teller een goed 
ingereden exemplaar. De Ranger is zo’n 
beetje het topmodel, alles wat je kunt 
bedenken zit er aan en op geschroefd. 
De Ranger staat op 19”wielen met 
Heidenau K37 banden, heeft allerlei 
beugels, bumpers, een schijnwerper op 
het span, de klassieke twee zweefzadels 
en zelfs een liertje op de bak. Helemaal 
geschikt voor een toertje in de Urban 
Jungle. Met zijn onopvallende groene 
camouflage iets minder aanwezig dan 
de cT maar hij mag er zeker zijn. 

Je ziet dat het een iets ouder model is aan een aantal details als de andere 
kleppendeksels, handremoplossing, zijspanframebevestiging en het iets 
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oudere dashboard met de con-
trolelampjes er omheen gegroe-
peerd. 

We gaan maar eens begin-
nen met het serieuze werk, met 
deze twee motoren krijgen we 
vandaag de gelegenheid om 
te gaan rijden. Als eerste is de 
cT aan de beurt. Met een druk 
op de startknop (ja, moderne 
motoren he) loopt de Ural 
meteen netjes rond. Rustig even 
opwarmen en daar gaan we. 
Met een luide klak schakelen we 
de versnelling in en komen op 
gang. De motor klinkt beschaafd 
en niet al te rumoerig, dit komt 
voor een deel door de klep in het uitlaatsysteem. Een uitlaat die tegenwoor-
dig hoog gemonteerd zit tussen de motor en de zijspanbak. Ik ben er nog 
niet over uit, vind het niet de mooiste oplossing maar ja. De zit op het nieuwe 
solozadel is voor mij flink wennen, je zit behoorlijk hoog op de bok om het zo 
maar te zeggen, mijn knieën komen boven de tank uit en dat zit niet helemaal 
prettig. Robke, die een stukje kleiner is heeft hier geen last van en zit prima.

Dit exemplaar is bijna maagdelijk te noemen dus helemaal soepel gaat het 
nog allemaal nog niet. Klepjes zijn nog wat hoorbaar en de versnellingsbak 
voelt wat vaag maar gewoon duidelijk en rustig schakelen doet wonderen, 
het gebruikelijke hak-teen schakelpedaal helpt hierbij. Met wat gas gaat de 
Ural de straat uit en op weg. Je voelt direct dat deze nieuwe motoren een 
stuk meer te vertellen hebben dan de oude 650 blokjes. Er zit duidelijk gang 
in. Deze cT voelt nog wat nerveus op het stuur en de achterkant, ondanks dat 
het spul redelijk straf geveerd is. Het zou kunnen dat de iets kleinere wielen 
en de behoorlijk vierkante Heidenau K-28 banden hier mede debet aan zijn. 
Het is maar even wennen, het blijft een Ural. Een mooi dijkweggetje is al snel 
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gevonden en we zijn onderweg. De motor is behoorlijk soepel en je kunt er 
schakellui mee rijden, vriendelijk pruttelend rijden we langs het water. De 
schijfremmen rondom doen hun werk zoals het hoort, ze remmen netjes en 
voorspelbaar en met het beschikbare vermogen kun je prima mee komen met 
het aanwezige verkeer. 

Na een stukje 
stoppen we even 
voor wat foto’s 
en een rondje 
om de motor. Een 
aantal details van 
de motor worden 
bekeken, bewon-
derd of toch 
wel een beetje 

jammer bevonden. Dat 
we injectie op een motor 
stoppen is prima maar 
dat hele gasklephuis 
met injectoren had wel 
wat netter gemogen. Als 
er een kapje overheen 
had gezeten was het al 
veel beter geweest. Nu 
ziet het er wat rommelig 
uit. Ach, er moet iets te 
vinden zijn in de cata-
logus wat er overheen 
gezet kan worden denk 
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ik dan maar. Robke en ik 
wisselen van plaats en ik 
ga in de bak zitten. Met de 
nieuwe hogere zitplaats daar 
(met daaronder een fijne 
opbergruimte met gereed-
schap etc.) zit je vrij hoog in 
de bak. De zit is prima en 
de motor klinkt netjes naast 
me. Geen gekke bijgeluiden 
hoorbaar maar ook hier voel 
je wel een beetje onbalans 
in de combi. Na een kilome-
ter of 20 besluiten we een 
stukje provinciale weg te 
nemen om te kijken hoe de 
motor zich gedraagt bij wat 
hogere snelheden. Ook dit 
gaat prima, de motor gaat 
soepel richting de 100 km/
uur toe maar gezien de lage 
kilometerstand doen we dat 
maar niet te lang, hij moet 
nog inlopen. Gewoon met het 
verkeer meerijdend gaat het 
prima. Je komt niets tekort 
en de motor rijdt lekker. We 
weten genoeg en na nog wat 
foto’s gemaakt te hebben 
voor de Twin gaan we weer naar Richard om te wisselen. 

Toen we terugkwamen stond het tweelingbroertje van deze cT ook voor de 
deur. Deze motor, van een Friese eigenaar die op de koffie kwam, is wat 
ruimer voorzien van beugels, rolbeugels, rekjes etc. in stemmig zwart. Staat 
prima op de motor. De zwarte accenten maken hem toch wat completer. 
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De volgende testrijder is vertrokken inmiddels, deze man had vroeger ook 
een Ural gehad rond 1972 en verlangde toch wel een beetje terug naar het 
zijspanrijden met een Rus. Bij terugkomst blijkt ook hij enthousiast geworden 
van het rijden. 

Plus 
• uitrusting ondanks basismodel behoorlijk compleet
• Afwerking ziet er goed en netjes uit
• Motor krijgt twee jaar volledige garantie mee
• Je wordt niet over het hoofd gezien met deze oranje combi

Min
• Wat nerveus op de weg.
• Blok voelt nog wat geknepen maar is nog dermate vers dat daar  
 eigenlijk niets over gezegd kan worden, laat er eerst nog maar eens  
 een paar duizend km. bij komen.
• Versnellingsbak voelt wat vaag.
• Nieuw zadel zit vrij hoog, je zit echt op de motor.

Robke en ik praten wat met de aanwezigen en kijken naar de Ranger die al 
klaarstaat. Ondanks dat de motoren veel op elkaar lijken zitten er stiekem 
toch ook een heleboel verschillen tussen. Je merkt dat er nog steeds ontwikke-
ling plaatvindt in de frames, manier van montage van de accesoires, injectie 
en het uiterlijk van het motorblok. Helaas zijn er natuurlijk ook steeds meer 
milieueisen die de fabrikanten dwingen om op een andere manier om te 
gaan met hun motoren. 

De Ranger is een generatie ouder, goed ingereden en ook wat anders uitge-
rust, een nieuwe Ranger kost je zo € 23.500,- een hoop geld weer. Maar dit 
exemplaar is al iets ouder dus de kop zal eraf zijn, laten we ook hier maar 
eens mee gaan rijden.  

Deze motor laat zich na een koude start iets lastiger wakker maken, je moet 
hem even aan de gang houden met het gas maar dat gaat al snel over. We 
gaan weer op gang en besluiten dezelfde route te nemen met een uitstapje 
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naar een grasveldje om de 
tweewiel-aandrijving even 
te testen. Voor mij is de zit 
prima, het zweefzadel (op 
een rubber blok gemon-
teerd) zit voor mij prima 
en de motor voelt goed 
aan. Deze combinatie ligt 
minder nerveus op de weg, 
misschien door de rondere 
voorband of de grotere 
wielen. Het blok ademt een-
maal opgewarmd gemakke-
lijk door en reageert goed 
op het gas. 

Bij een leuk stukje gras 
besluiten we even de zij-
spanaandrijving te testen. 
Die doet het zoals verwacht 
prima. Je merkt wel dat 
dit een hulpmiddel voor op 
de onverharde wegen. De 
motor duwt rechtdoor en het bochten maken wordt een stuk lastiger op een 
verharde ondergrond. Het in en uitschakelen gaat trefzeker en de motor 
doet het prima. De dubbele uitlaten klinken prima, beschaafd maar duide-
lijk. Wat moeten we hier nog meer over vertellen, het voelt gewoon prima en 
vertrouwd aan. De versnellingsbak schakelt weliswaar niet geluidloos maar 
wel trefzeker. Met een duidelijke klak ga je door de versnellingen heen. Deze 
motor voelt duidelijk ingereden aan, alles werkt zoals ik graag aanvoel op 
een motor. 

Na de rijderswissel ga ik in de bak en ook hier heb ik iets meer beenruimte. 
Door de oudere lagere versie van het stoeltje in de bak (zonder opbergbak 
eronder) zit ik wat dieper. Het zit in ieder geval prima.
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Ook Robke is overtuigd, dit rijdt prima. Na de rijderswissel gaan we weer 
terug naar Richard.

Plus
• Heel veel geïnstalleerde accessoires, ding is gewoon lekker compleet.
• Motor is goed ingereden en voelt prima aan
• Stoere looks
• De kop is eraf, hij heeft al een paar jaar meegelopen dus hij zal wat  
 goedkoper in de aanschaf zijn.

Min
• Niet heel veel of het moet zijn dat er wel erg veel frutsels aan  
 geschroefd zitten op dit exemplaar. Handvatverwarming, lier voorop  
 de bak, meerdere USB opladers verdeeld over de motor. Het had  
 wat minder gemogen voor mij maar het zit er al op dus voor een   
 nieuwe eigenaar is het mooi meegenomen. Geen echte minnen dus.



52

Nummer 125, september 2021Ural Dnepr Club Nederland

Eindconclusie 

Tja, na iedere rit en vergelijk moet je toch wat te concluderen hebben. Toch 
blijf ik het lastig vinden. Ik vind het niet eerlijk van mezelf om een helemaal 
vers exemplaar te beoordelen tegenover een goed ingereden exemplaar. 
Dat ga ik dan ook niet doen. Beide zijspannen zijn goed, prima motoren zelfs 
als je de oudere Ural motoren gewend bent.  

De moderne modellen hebben gelukkig een groot deel van het karakter 
behouden, het blijven herkenbaar klassiek gelijnde motoren. Gelukkig is de 
kwaliteit van de onderdelen, voor zover we dit kunnen visueel beoordelen, 
een stuk vooruit gegaan en ziet het er allemaal degelijk uit. Verder blijven 
het goede combinaties om op te rijden, ze zijn behoorlijk goed in balans als 
zijspan. Je kunt merken dat ze zo ontworpen zijn in het verleden. Waar vind 
je dat nog. 

Als je een spaarpotje hebt liggen en altijd al een nieuwe Ural hebt wil-
len kopen dan is het een goede instap in de zijspanwereld. Er is bijna geen 
voordeligere volwassen combinatie op de markt te vinden die als concurrent 
kan dienen. Er is natuurlijk nog wel het wat goedkopere segment met veelal 
Chinese of Euraziatische merken waarin we kunnen noemen de Mash Family 
en opvolger Force (ca. 12.000 €), de nieuwe Chang jang ‘Dynasty’ of ‘Peking 
Express’ (ca. 14.000 € in België dus daar komt in NL nog wel een paar dui-
zend BPM bij) en als hij nog te koop is de Jia-ling JH 600B van ca. 10.000 
euro.
 
Verder worden er eigenlijk geen standaard zijspannen meer gebouwd door 
fabrikanten, het zijn allemaal maatwerkproducten op basis van solomotoren. 
De ombouw daarvan gaat vaak in de tienduizenden euro’s zitten. Je moet 
dan ook een serieuze liefhebber zijn om die route in te slaan. 

Tot slot : Richard, bedankt voor de gelegenheid om te rijden met deze 
motoren. Veel succes met het dealerschap en laten we maar veel nieuwere 
Ural’s mogen verwelkomen op de weg en in onze club. Het zijn waardige 
opvolgers van de oude modellen geworden.
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De URAL-dealer in Nederland. 

Uw adres voor nieuwe en gebruik-
te Ural en Dnepr Motorfietsen. 

Na meer dan twintig jaar onze  
hobby vol passie te hebben uit-
gevoerd kunnen we trots melden 
dat wij nu ook officieël Ural Dealer 
Nederland zijn. Alle nieuwe model-
len zijn bij ons te bestellen.  

Natuurlijk hebben we ook nog  
altijd de perfecte occasions voor 
elke beurs.  

SISALSTRAAT 81-4 UNIT 4 8281JK GENEMUIDEN 06-53511080  
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Najaarstreffen Halle
Door: Marc Lurvink

In augustus 2017 kocht ik een Dnepr K650 waaraan ik “nog wel wat dinge-
tjes moest nalopen”....zondag 5 september 2021 kwam ik terug van mijn
eerste UDCN treffen en ruim 700 km op de teller. In die tussenliggende 
periode heb ik heel wat afgestruint naar informatie om het zijspan betrouw-
baar en naar mijn zin te krijgen. Ook wel iets meer uitgegeven dan ik wilde. 
Ik stond ermee op en ging er mee naar bed. Jullie zullen het wel herkennen...
net als partners als je stinkend naar olie en veel te laat in bed sneakt. Dat is 
inmiddels wat beter geworden....

In enkele fotos een heel klein stukje van het project Poetje of zoals op het 
forum bekend als “oorsprong lekkage”.

Ik zal eerst wat over mezelf vertellen en mijn gezin. Marc Lurvink, 48jr gebo-
ren in de achterhoek en woon al weer ruim 20jr in Veenendaal met Jantine 
en 4 kinderen en 2 Springer spaniels. Een druk gezin en altijd wat te doen. 
Tot die keer in 2017 dat ik heel graag een project voor mezelf zocht en ik 
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een zijspan opperde waarna alle handen op elkaar gingen. Mijn motor-
rijbewijs had ik ooit gehaald en kon dat eindelijk in de praktijk brengen. Dat 
werd dus mijn eerste ervaring op 2 of nu dus 3 wielen. Enige technische 
kennis had ik wel maar zeker niet die achtergrond; zit veel in het lab en hou 
me bezig met arbo en chemie bij onze national trots die o.a. keihard werkt 
aan de energie transitie. 

Door Benno en Hidde is me gevraagd verslag te doen van het recente 
najaarstreffen in Halle. Voor mij begon het avontuur vrijdagmiddag. Nog 
nooit was ik zo ver gereden dus best spannend of alles heel zou blijven. Via 
o.a Rozendaal, Ellecom, Laag/Hoog keppel en Wittebrink kwam ik aan op 
Hessenoord in Halle (handig die kleine gele UDCN wegwijzers). Halle is een 
mooi dorpje in de Achterhoek in de buurt van Varseveld en Doetinchem.
Ik kreeg een plekje in de binnenring. Er stonden al zo’n 20 tentjes. Ik had een 
oud retro-tentje uit de kinderjaren van mijn vrouw. Hoe kon het dat er stok-
ken overbleven? Later bleek dat ik die er ooit in gestopt had als reserve. Een 
buurman was tijdens de heenreis 
tentstokken verloren, dus dat 
kwam mooi van pas. Hij had 
ook wat pech met zijn dynamo 
die mogelijk door vervuiling niet 
helemaal deed wat ie moest 
doen maar dat kwam zonder 
ingrepen toch goed...geen licht 
aan en geen remlicht gebruiken 
want remmen dat is toch zonde 
van de brandstof. Even kort met 
enkele anderen kennis gemaakt 
onder wie mijn Friese buren Cor 
en Sietse met hun Ural en Dnepr. 
Toevallig ook een K650 al zag 
deze er opvallend anders uit 
dan de mijne. En dan gaat het al 
snel over wat orgineel is. Volgens 
mij is dat zwarte exemplaar 
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(met mooi scherm, beenschilden en 
schommelarm vering) een typisch 
Fryske K650 notaris-uitvoering met 
nog typischer uitstekende rubber 
stoterstandbuis dichtingen.  

Die avond even naar mijn ouders 
geweest en een hapje gegeten. Zij 
vinden mijn hobby ook prachtig. 
s’Avonds later weer terug en gezel-
lig bij het kampvuur gezeten onder 
het genot van een biertje. 
Sommigen maakten het nog laat. 
Dat kreeg ik allemaal mee toen ik 
in mijn veel te dunne slaapzakje lag 
en niet kon slapen. Uiteindelijk toch 
in slaap gevallen en met wat tips van anderen de volgende dag de 2e nacht 
veel beter geslapen...of was dat gewenning? Zaterdag ochtend lekker 
ontdooid onder de warme douche. Keurig netjes sanitair op de natuurcam-
ping.

Inmiddels was 
iedereen gearri-
veerd met zijspan, 
solo, camper of op 
de aanhanger. Het 
volgsysteem werd 
om 10 uur uitge-
legd, blijf wachten 
tot de achterrijder 
(gele banaan van 
Benno) komt en 
sluit voor hem weer 
aan. 
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Om 1030 vertrok de stoet met John Robben op zijn Tornax tweetakt voorop. 
Achter dat rookgordijk was het makkelijk volgen alhoewel John de vaart er 
flink in had. Onderweg moesten we een keer wachten op de Enfield van Edwin 
die niet meer aan wilde springen. Jan Wassenaar moest met zijn jonge benen 
de fiets aanduwen en zowaar sprong ie weer aan. Koffie en een appeltaart 
stonden bijna klaar op de stop bij van Hal in Genderingen “Wat zûn wi’j weer 
bli’j dat wi’j jullie mogen ontvangen, zowel buuten als binnen”. Bekend om de 
halve hanen die ik eigenlijk ken van de Oktoberfesten in Duitsland maar dat 
klopt wel als je bedenkt dat je de grens ziet liggen naast het vliegveldje naast 
de deur. 

Na een half uurtje doorgereden naar ’s-Heerenberg waar we een vrij uurtje  
kregen. Voordat we daar waren kreeg John, en de op een na mooiste fiets 
(vind ik) van ons allen, pech. Zijn rode M72 had al dwars gelegen in de 
ochtend en gaf het daarna in de middag helemaal op. Hij heeft zijn fiets laten 
staan en heeft deze later op de aanhanger opgehaald. In ’s-Heerenberg 
bleven de meesten plakken rond de grote fontein en de visboer. Toen de boel 
weer aangetrapt en de reis begonnen via een paar mooie glooiende wegen 
van het montferland naar Varseveld. 

De route moest John wat inkorten in verband met wegwerk aan de N18. Toch 
hadden we aan het eind bij de Aldi in Varseveld (inkopen voor de BBQ) iets 
van 85km gereden. Bij mij was de achterband soms een beetje aan-gelopen 
langs de linker binnenzijde van het spatbord. Of dat spatbord is wat te smal 
(buigen gaat zowat niet heb ik gemerkt) of de velg is iets te veel naar links 
gespaakt. Verder volgens mij bij niemand noemenswaardige technische pro-
blemen. De voorrijder, John, haakte af voor de BBQ want hij hoopte opa te 
worden want zijn dochter was uitgerekend. Hopelijk is dat inmiddels gelukt. 
s’ Avonds hadden Pollus, John en kornuiten gezorgd voor salade en brood en 
kon het vlees op de BBQ. Dat werd voor veel weer laat op bed. Zondag 
ochtend de boel weer inpakken (huh...ik had t op de heenreis heel anders inge-
pakt) en met een veel lichtere koelbox aan de terugreis begonnen. Dat reed 
veel relaxter dan heen en net na de middag weer thuis. 
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Al met al een perfect verlopen treffen. Het weer zat mee en er zijn geen 
gekke dingen gebeurt. Iedereen is goed thuisgekomen volgens mij.
De komende tijd zal ik nog meer kms maken en bedenken of die Rus echt 
bij me past. Qua zitpositie enzo maar ook of de fiets bij me past. En of 
ik steeds die aandacht wel wil...maakt niet uit waar ik ga staan...er wil 
altijd wel iemand graag meer weten van t span. Soms heb ik ook het idee 
dat ik net te veel poetser ben dan rijder. Ik kan genieten van het uiterlijk 
van de fiets zonder dat ik er op moet rijden. Nu het project zo goed als 
af is merk ik dat ik verkoop niet onbespreekbaar vindt. Zeker niet zo dat 
ik hem nooit kwijt wil zoals mijn schoonpa’s boot en ook niet dat Bussie 
mij morgen mag bellen. Maar meer dat ik er niet mee getrouwd ben en 
best wel wil kijken naar een nieuw project. Een oude caravan opknappen 
bijvoorbeeld. Of iets nieuws in de garage zoals weer een sloopbrommer 
opknappen voor mijn zoon. Kan ik ook helemaal in op gaan en op die 
manier mijn hoofd leeg maken. Toch zijn er ook nog zaken die ik graag 
aan de Rus nog eens oppak zoals het balanceren van onderdelen als het 
vliegwiel en de krukas. Op youtube al mooie voorbeelden gezien. En te 
beginnen bij de wielen. Die heb ik alle vier als eens onderhanden geno-
men door opnieuw te spaken maar dat vereist wel ervaring en geduld om 
goed te krijgen. Zeker als je werkt met de oude velgen en spaken. 

Alles nieuw kopen 
wordt me te duur en 
op zich wil ik best met 
de originele spullen 
werken. Ik hoorde 
dat Benno een trai-
ning “wielen spaken 
(en uitbalanceren?) 
gaat geven. (redactie, 
dacht het niet, lees de 
Twin en leer het jezelf 
maar :) )
Nou alleen nog een goedkoop adresje voor de onderdelen. 

Vriendelijke groet,    Marc
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De Russische keuken 
Русская кухня, Russkaya kukhnya

Russische koolrolletjes
1  grote groene savooiekool
300 gr half-om-halfgehakt
1  ei
4  eetlepels paneermeel
1 1/2 theelepel gemalen komijn (djintan)
1  eetlepel olijfolie
1  fijngesnipperde ui
3  ontvelde tomaten in kleine stukjes
1/2 dl  rode wijn

Peper en zout naar smaak.

Maak 12 grote bladeren van de kool los.
Breng in een pan ruim water met zout aan de kook, kook de koolbladeren ± 
minuten, spoel ze in een vergiet met koud water af en laat ze uitlekken.
Meng het gehakt, het ei, het paneermeel, de komijn, zout en peper in een 
kom door elkaar.
Verwarm de oven voor op 200°C.
Spreid de koolbladeren uit, verdeel er het gehaktmengsel over en rol de 
koolbladeren tot ronde pakketjes op.
Vet een ovenschotel dik in en leg er de rolletjes in.
Verhit de olie in een koekepan en bak de ui zachtjes ± 3 minuten.
Roer de tomaat en de wijn erdoor, breng op smaak met zout en peper en 
schenk de saus over de koolpakketjes.
Dek de schaal met aluminiumfolie af en stoof de pakketjes in het midden van 
de oven in ± 40 minuten gaar.

Eet smakelijk !!
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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




