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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 



2

Nummer 126, december 2021Ural Dnepr Club Nederland

Van de voorzitter
 
Beste leden,

Voor u ligt alweer de vierde 
Russian Twin van het jaar. 
Tijd voor een kleine terug-
blik. 

Net als vorig jaar zal 
2021 de boeken in gaan 
als een bijzonder clubjaar 
als gevolg van de Corona-
maatregelen. 

Desondanks kunnen we 
terugkijkend constateren dat we het merendeel van onze activiteiten – soms 
in aangepaste vorm –  hebben kunnen uitvoeren: Het Watjestreffen en 
voorjaarstreffen waren de “echte” slachtoffers, maar gelukkig hebben we 
er voor in de plaats een paar mooie toertochten kunnen rijden met een flink 
aantal leden. De overige treffens konden gelukkig gewoon doorgang vinden. 

Voor de najaarssleuteldag hebben we een nieuwe locatie uitgeprobeerd en 
hoewel het aantal “keuvelaars” het aantal “sleutelaars” verre overtrof (altijd 
mooi: Dat betekent dat de meeste motoren het gewoon doen en sociaal 
contact is ook belangrijk!) was het een geslaagd evenement op een mooie 
locatie. Reden om voor komend jaar weer op herhaling te gaan. Ik wil daar 
overigens niet te breed over uitweiden: verderop in dit blad staat een stukje 
van de treffen-coördinator met onder andere de agenda van het 
aan-komende jaar. 

Wat valt er nog meer te zeggen over 2021? Zoals gemeld tijdens de ALV 
kenden we dit jaar een lichte ledengroei. Op dit moment zitten we royaal 
over de 300 leden heen, maar aan het einde van het jaar vinden er 
traditioneel altijd was opzeggingen plaats. Helaas, maar het is niet anders. 
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Desondanks heeft het bestuur goede hoop dat we het nieuwe jaar met zo’n 
300 leden kunnen beginnen en dat is in een tijd waarin veel verenigingen 
kampen met krimp en ledenverlies best iets om als club een beetje trots op te 
zijn. 

Naast alle positieve zaken ook een minder prettig bericht: 
Recentelijk bereikte ons het treurige bericht dat Cor Sterkenbrug is over-
leden. Cor is lang lid geweest van de UDCN en voor veel van onze leden dan 
ook geen onbekende. Verderop in dit blad treft u een memoriam aan. Vanaf 
deze plek wil ik Ina en Cor’s kinderen veel sterkte wensen met dit verlies. 
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Dan wat bestuurlijke zaken: 

Op de afgelopen ALV is het al aangekondigd: Sandra Korpershoek gaat ern 
na het afsluiten van boekjaar 2021 als penningmeester mee stoppen. In de 
afgelopen 17 jaar is Sandra in diverse hoedanigheden actief geweest binnen 
ons bestuur. Hoewel we dit op een gepast moment nog eens officieel doen wil 
ik langs deze weg Sandra alvast hartelijk bedanken voor haar inzet en de 
prettige samenwerking. 

Bij een tijd van gaan hoort ook een tijd van komen: In een vorige Twin heb-
ben we al een oproep gezien voor een opvolger en deze heeft het bestuur 
gevonden in de vorm van Rob Maier. Voor veel leden is Rob geen onbekende 
en we zijn dus blij met zijn komst. Afgesproken is dat Rob het penningmees-
terschap per 2022 overneemt. Voor degenen die Rob nog niet kennen: 
Verderop in dit blad stelt hij zich voor. 

In navolging van Sandra heeft ook Ruud Korpershoek aangekondigd dat 
hij per eind 2022 wil stoppen als bestuurslid. De afgelopen jaren was Ruud 
algemeen bestuurslid met technische ondersteuning in zijn portefeuille. 

In meer direct Nederlands: Hoofd techniek. Voor zover ik kan nagaan vervul-
de Ruud deze rol sinds 2004. Gelukkig blijft de famillie Korpershoek gewoon 
lid en mogen we ook in de toekomst van Ruud’s kennis gebruik maken. Binnen 
het bestuur hebben we afgesproken dat de meer organisatorische taken in 
de loop van het komende jaar geleidelijk worden overgenomen door onder-
getekende.

Rest mij iedereen een prettige jaarwisseling te wensen en hopelijk zien we 
elkaar weer in 2022!

    Arjen van Viegen. 
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Van de redactie

Tja, het is weer de laatste twin van 2021. Ook al dachten we vorige jaar dat 
het dit jaar allemaal weer beter zou gaan worden, zitten we toch weer met 
Covid-maatregelen te kijken. Wat dit voor 2022 gaat betekenen, geen idee, 
maar dat gaan we dan wel zien. Een derde jubileumjaar gaat het vast niet 
worden. Ik hoop wel dat we weer meer activiteiten kunnen laten doorgaan 
want ik mis het echt wel een beetje. De weekeinden met elkaar zijn toch altijd 
weer leuke dingen om naar uit te kijken vind ikzelf. Laten we hopen dat ook 
ons Watjestreffen b.v. weer eens door kan gaan.

Helaas kreeg ik begin december het bericht door dat Cor Sterkenburg, 1 
van onze leden van het eerste uur, helaas is overleden aan de gevolgen van 
zijn ziekte. Ondanks dat ik wist dat het slechter ging met hem toch een schok 
want hij was in het najaar nog zo positief over een treffen volgend jaar in 
het hoge noorden. Ina en familie, gecondoleerd met het verlies. Cor was een 
markant figuur die zeker gemist zal gaan worden zoals Arjen ook al aangaf 
in zijn voorstukje.

Verder is het een drukke eindsprint geweest voor mijzelf. Niet al teveel tijd 
gehad voor de motoren helaas. Na het goed verlopen zomertreffen en 
najaarstreffen hebben we nog een sleuteldag gehad in Wageningen, thuis bij 
Erik in de schuur. 

In 2022 gaan we weer met verse zin en een goed gevulde agenda aan de 
gang maar voor dit jaar is het ver gebeurd. De agenda is leeg en we kunnen 
de schuur in om de motoren helemaal te preppen voor volgend jaar. Olga is 
inmiddels weer beter verklaard. Ze had een versnellingsbak met kuren, die 
heb ik gewisseld voor de reserve versnellingsbak en de kapotte bak heb ik 
gerevalideerd. Zo spectaculair was het niet. Het busje van het 4e ver-
snellingstandwiel was wat ruim, de schakelvork wat ingeslagen en de 
schakelmof had schuine kantjes. Drie kleine problemen die samen ervoor 
zorgden dat de motor langzaam aan uit de 4 geduwd werd tijdens het 
rijden. Ach, paar uurtjes verder is het allemaal weer opgelost en kan deze 
bak op de plank als reserve. 
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Daar ligt inmiddels 
best wel wat te lig-
gen zag ik toen ik 
wat ging opruimen.

Ondertussen heb ik 
natuurlijk nog het 
zijklepper project 
Para-Stoyka in de 
schuur staan waar ik 
mee bezig ben. 

Oplettenden heb-
ben op het forum of 
FB al wat foto’s gezien van de huidige staat van de motor maar in deze Twin 
vind je weer een artikel over het in elkaar zetten. Optisch is het al heel wat 
maar er moeten nog wel wat zaken gefixed worden voor ze echt 
operationeel is hoor. Bedrading etc. kost stiekem altijd heel veel tijd.

Vorige Twin berichtte ik, wat te voorbarig helaas, dat we waarschijnlijk ook 
opvolging voor de clubwinkel hadden maar dat is niet doorgegaan. Door 
persoonlijke omstandigheden is het niet gelukt en we gaan het in 2022 
gewoon weer proberen in te vullen. 

In deze Twin vind je de gebruikelijke rubrieken, het voorstellen van wat 
nieuwe leden en ook het voorstelbriefje van onze nieuwe penningmeester, 
Rob Maier, welkom in het bestuur. Ook het afscheid van Sandra, de oud-
penningmeester vanaf 2022 vind je in de Twin. Een leuke boekbespreking 
hebben we ook nog voor je. Blijf je kopij sturen want het is wel erg schaars 
op dit moment.

Ondanks alles toch veel plezier met het lezen van deze Twin. Voor nu alvast 
prettige dagen toegewenst en tot volgend jaar.     

       Benno
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Allereerst, familie en vrienden van Cor Sterkenburg gecondoleerd en sterkte 
in deze dagen ! Het is dat de gesel van de pandemie nog steeds regeert 
anders was ik waarschijnlijk in Engeland of Australie op dit moment. Ik weet 
dat het vluchten is maar op een of andere manier zijn de feestdagen dan 
beter door te komen, dit heel kort over mijn situatie.

Nu naar de orde van de dag, motoren, ik heb een boel werk voor de boeg! 
Alle vier hebben ze problemen, ja ook de Yammie !! De benzine sensor/meter 
is kapot. Niet heel ernstig maar toch. 

Anoushka, de rode, is behoorlijk incontinent en heeft opstartproblemen, net 
als haar baas ‘s ochtends :-) De opstartproblemen dan hé! 

Natasja, de zwarte met span, is rijdend weg gezet en niet meer aan de gang 
te krijgen (ontstekingsprobleem). Aan het span wat werk om een rem erop te 
maken. 

Tonja, de groene met span is eindelijk gekeurd en heeft nu een kenteken, 
maar de koppeling hoor ik, en ik heb een enkele dikke plaat liggen. De aan-
drijfas is korter gemaakt en door mij gelast, ehhhmm,om problemen te voor-
komen zoals ik met Natasja heb gehad, moet ik tzt onze nw. penningmeester 
heel lief aankijken. Maar ik heb er 1 liggen (Ali China) die op een andere 
manier iets is ingekort dus zo te gebruiken :-) De verticale buis van het frame 
zit behoorlijk in de weg bij het monteren van de aandrijfas en donut, door 
het gebruiken van een Dneprglide bak. Ik zit te denken om die iets te ver-
plaatsen naar links. 

Ben ook bezig met een zijklepper motor-
blok te verbeteren en pico bello te maken 
en die komt er dan waarschijnlijk op. Om 
wat meer ruimte te creeren heb ik een aan-
bouw aan de schuur gemaakt en nu bezig 
met de laatste loodjes. Al met al, druk druk 
druk, het normale leven van een pensio-
nado blijkbaar :-) 
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Maar veel veel beter dan de hele dag achter de begonia’s naar buiten 
kijken. Wat dat betreft ben ik gelukkig gezegend met een redelijk goede 
gezondheid en een boel hobby’s ! Ik hoop iedereen in het volgende jaar 
weer te zien op de treffens van de club, fingers crossed qua corona, en ook 
alle motorproblemen achter de rug te hebben :-)

Tot slot wens ik iedereen fijne Kerstdagen en alvast veel veilige kilometers en 
goede gezondheid en geluk voor het nieuwe jaar !

       John
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Even voorstellen  - alsnog-
door: Johan Remmers

Ik kan me niet herinneren dat ik me ooit heb voorgesteld (als ik al weet wie 
ik ben of denk te zijn) en omdat ik ook geen clubmens ben zal die Johan 
Remmers voor de meesten hier een 'vreemde' zijn. En dat past dan wel weer 
bij onze club. Toch doe ik een poging......”For us there is only the trying, the 
rest is not our concern” aldus ene T.S. Eliot ooit. En bovendien: we zien toch 
vooral onszelf, onze overtuigingen,  dus: wat maakt het allemaal ook uit! 
Humor en schoonheid, is dat misschien wat er echt overblijft? En dan nu: ter 
zake!

Ik heb me nooit prettig gevoeld in blik, ingeblikt zijn dus en doe daarom 
sinds 1992, toen 27 jaar oud, vrijwel alles per motor na eerder tijdens de 
militaire diensttijd (1985) en de allerlaatste maand dat je met een oefen-
vergunning in je eigen gemeente kon rijden (wat ik deed met een Honda 
XL500S off the road met dat idiote 23 inch(!) voorwiel) gezakt te zijn.

Wanneer ik terugkijk op de ongeveer 440.000 gereden motorkilometers 
dan komen als eerste in positieve zin de bijna 100.000 MZ250 kilometers 
waarvan een derde gereden in het buitenland tijdens twee reizen waarvan 
een met zijspan naar boven, de 'Russische jaren' van 2009 tot en met 2018 
met als topper de (solo) Chang Jiang zijklepper (maar alle zijkleppers zijn 
volgens mij leuk) én 'het is gewoon een klote motor' (aldus de verkoper)-
Ducati 750 Paso met o.a. zijn idiote 16 inch wieltjes en ongeschikte dubbele 
Weber-carburateur (en kleppen stellen, daar doe je twee dagen over maar 
wat leuk als je je dat fraaie systeem eigen hebt weten te maken. Vandaar 
die hechte band misschien ook).

En via die nooit begrepen16 inch wielen, blijkbaar korte tijd mode in de 
jaren 80, kom ik op mijn sinds kort huidige motor na bijna een jaar zonder 
te hebben gedaan: de 'verkoopramp' (aldus Ian Falloon in 'The Moto Guzzi 
story') Moto Guzzi, dus, 850-T5. 
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Met het fijnste, levendigste, meest karaktervolle én bruikbare blok ooit gere-
den (na in willekeurige volgorde een 1000 Le Mans en V50 III, Ducati 900SS 
en M900, een R1100GS en R80GS, een BSA A65 (in of door zijn eenvoud 
voor mij de compleetste en 'echtste' motor), Yamaha's als FJ1200, XJ900, 
GTS1000, XS1100 met zijspan (wat een tractor!), XT600 een 500's, de 
Russische Tula (200cc tweetakt met 170(!)mm brede 10 inch ballonbanden, 
en toch....), een Poolse Junak M10 (13 pk uit een motorblok van dik 60 kilo, 
en toch......), Honda Magna VF700C (excuus, mijn blinde vlek...), R100RS (en 
wat passen die voorvorkveren toch mooi in een Chang Jiang.... ), 5 Jawa's, 
een GL1000K2 en K3 und so weiter und so weiter.....) in de slechtst sturende 
Guzzi.

Ja, en als je dan met die kleine wieltjes moet remmen in een bocht met een 
na later bleek half lege voorband (en nog nooit een motor zich zo snel op 
zien richten) vlieg je in het eerst van je leven er gewoon uit...Maar: ze zijn 
sterk, die Guzzi's (net als dat pak, en de rest, ach....) maar ik had gewoon 
wat meer de tijd moeten nemen om te wennen aan dat 'kreng'.  Hij is nu in 
ieder geval verlost van dat vreselijke plastic kuipje, die toerenteller en knip-
perlichten mis ik niet, met ijzerdraad en vloerbedekking kom je een heel eind 
en is hij alweer op weg, naar de tweede keer de teller rond. Want die eer-
der genoemde iets opgepepte Le Mans 1000 liep immers ook na 220.000 
km nog 220 op de teller. Maar: toch ook wel saai besef ik nu. Dus.....mocht 
ik liever vroeg dan laat dit omgebouwde klooster naast die lege gevangenis 
te 's-Hertogenbosch (liefst verticaal) verlaten en er weer een sleutelschuurtje 
komen, dan weet ik het wel......
Wordt vervolgd.

P.S. Er lopen in ieder geval (want zeker is niets in het leven...) ook nog vier 
koters van mij rond tussen de 8 en 16 jaar, zijn er 36 banen de revue gepas-
seerd waarvan ik nog 'even' aan het bijkomen ben maar inmiddels zeggen 
mij wie je bent en wat je zoal doet, gereden kilometers en op wat voor een 
barrel je rijdt me vrijwel niets meer want waar het werkelijk om gaat is de 
rust vinden om al dan niet samen echt te kunnen genieten. En dat gun ik 
iedereen, die levenskunst.
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De nieuwe penningmeester stelt zich voor !
Door: Rob Maier

Afgelopen jaar zag ik in de Russian Twin de oproep voor een nieuwe pen-
ningmeester. Nu wist ik wel dat ik meer voor onze prachtige club wilde doen 
als alleen deelnemer van de mooi georganiseerde evenementen. (waar ik 
zelf meermaals organisator van geweest ben)

Dit leek mij dus een goed moment om hierop in te haken. Ik hoop een waar-
dige toevoeging te zijn aan het huidige bestuur, mijn taak als nieuwe pen-
ningmeester goed en volledig uit te kunnen gaan voeren. Hier heb ik alle 
vertrouwen in. Gelukkig heeft de rest van het bestuur dit ook in mij!
Als er al vrijwilligers zijn die dit eind van het jaar willen gaan controleren, 
kunnen deze zich al opgeven als kascontroleurs voor het boekjaar 2022 J

Hierbij stel ik mij dus even iets uitgebreider voor. Tevens mijn weg naar de 
UDCN toe. Ik, Rob Maier 37 jaar jong samenwonend met mijn lieve vriendin 
Ilja. Samen hebben wij een prachtige dochter Eefje.

Als beroep ben ik revisiemonteur / projectleider van oude zuivelmachines, 
hierbij ben ik gespecialiseerd in vulmachines. Denk hierbij aan een potje 
yoghurt, pakje of kuipje boter en zo zijn er nog meer voorbeelden te be-
noemen. Deze machines worden wereldwijd bij klanten geplaatst en in bedrijf 
gesteld. Soms zie ik iets meer van de wereld dan mij lief is J

Een aantal van jullie kennen mij al, of mijn motorfiets (Ural imz 8.103.40). 
Deze heeft meerdere keren op de Central Classics te Houten gestaan, en 
op de voorkant van de RT. Naast de Ural heb ik ook nog een Pan European 
ST1100 met EML GT2001 (2 zits) zijspan ernaast. Dit is de motor waar wij 
als gezin menig kampeertreffen mee bezoeken.

In mijn brommertijdperk reed ik Honda 4-takt brommers zoals Honda CD-50 
Honda CF-50 (Chaly) Honda SS-50. Hier is het sleutelen aan de 2 wielers en 
techniek begonnen. 
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Als 14 jarige jongen, trok ik deze brommers tot aan het laatste boutje uit 
elkaar om achter de techniek te komen. Enkele weken later stond hij weer rij-
dend in elkaar.  Hier is interesse in de techniek van de voertuigen begonnen.

Rond mijn 18e ben ik gaan werken in een brommerwinkel, die gespeciali-
seerd was in deze Honda oldtimer brommers en lichte motorfietsen. In deze 
periode heb ik ook mijn motorrijbewijs behaald. Echter was dit nog het 
25KW rijbewijs. Maar door mijn andere hobby (scooterrace bij de SOBW) 
die ik deze zelfde tijd uitoefende was er niet al te veel geld over voor een 
volwaardige 25KW motorfiets. Aangezien mijn werk op steenworp afstand 
was had ik hiervoor ook niet een motorfiets nodig. 

Door een mooie inruil op mijn werk kon ik voor weinig een Peugeot SV125 2 
takt motorscooter kopen uit de beginjaren van 1990. Voor woonwerk verkeer 
een prima “motorfiets”. Veel kilometers op gemaakt, met weinig problemen. 
Deze werd een paar jaar later opgevolgd voor een nieuwe Honda Dylan 
150 4-takt motorscooter omdat ik toch net wat meer wilde en nog steeds vast 
zat aan de 25KW. 
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Later toen ik wel vol vermogen mocht rijden, heb ik een mooie Honda Hornet 
CB600F gekocht. Dit was dus mijn eerste “echte” motorfiets.

In deze jaren leerde ik mijn huidige vriendin Ilja kennen en haar familie was 
ook motor (zijspan) gek. In die tijd heeft mijn schoonvader (Eef Bilars) zijn 
Dnepr al in bezit. Hierdoor is het bij ons/mij ook gaan broeien om te gaan 
neuzen in het Russische zijspan wereldje. Eef kende nog wel een clublid (Jos 
Luijckx) die een Ural met schade (groentje) had die we wel over konden 
nemen. 

Zoals in een RT een paar jaar geleden heeft gestaan heb ik deze helemaal 
opgeknapt en hier div. leuke technische verbeteringen op aangebracht (o.a. 
een hydraulische trommelrem in het voorwiel). Met deze motor hebben we 
een aantal jaar met z’n 2en (4en samen met mijn schoonouders) een hoop 
treffens bezocht. Later kwam Eefje in ons leven, en met z’n 3en op reis in de 
Ural gaat niet echt lukken. 
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Hierna hebben we vrij snel de EML zijspan aangeschaft als familie zijspan 
fiets. Dit is ook de reden dat we momenteel veel op de EML te zien zijn in 
plaats van met de Ural. Echter wil ik van beiden geen afstand meer doen 
omdat ze allebei hun eigen verhaal en karakter hebben en ik het sleutelen/
verbeteren aan de techniek toch het  leukste vind.

Dit is in vogelvlucht mijn verhaal richting de UDCN!

Tot op een volgend treffen.

Rob Maier 
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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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“Berezina. Met Napoleon in de zijspan”.
Een boekbespreking door: Petrus Cuperus

Mijn grootvader was één van 
de laatste echte huzaren van 
het Nederlandse leger. Met 
een paard bedoel ik, niet met 
een tank. Vanuit die achter-
grond had hij een voorliefde 
voor Napoleon Bonaparte, 
en de Ruslandveldtocht in het 
bijzonder. Hij leefde op het 
Drentse platteland en ver-
zamelde overblijfselen van 
overleveringen van Rusland-
gangers. Dat klinkt vreemd 
maar Nappie had goedschiks 
of kwaadschiks soldaten gere-
geld van al zijn vazalstaten. 

Dat hield in dat arme jonge 
lieden -en die waren er veel in 
toemalig Drenthe- in het leger 
terecht kwamen. Er kwamen er 
niet veel terug, maar anekdo-
tes waren er (blijkbaar) wel. 
Mijn opa schroomde niet uit te 
weiden over de veldtocht en 
de slag bij de Berezina tegen 
z’n kleinzoons. 

De verhalen kwamen uit vrolijke dikke duimen, en gingen er in als koek.... 
Toen ik dan ook in de bibliotheek “Berezina” zag staan in combinatie met een 
foto van een zijspan was de keuze snel gemaakt: dat boek moest ik lezen. 
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“Berezina. Met Napoleon in de zijspan” is geschreven door de Fransman 
Sylvain Tesson vanwege het 200jarig jubileum van de terugtocht in 1812. Het 
is in het Nederlands vertaald vanwege de 200ste sterfdag van Napoleon in 
2021. Tesson -bereist in Rusland en daar buiten- besluit  in November 2012 
de terugtocht van Moskou naar Parijs te maken per Ural zijspan. De 3 span-
nen volgen zo goed mogelijk de originele route, en Tesson lepelt anekdotes 
op uit verslagen en dagboeken van die tijd. In het begin komt het wat gekun-
steld over maar als de reis loopt, gaat het boek ook lopen. 

Het winterweer en de beslommeringen werken in deze sfeerverhogend. De 
beschrijving van de reis in de tocht is best raak en de connectie met histori-
sche gebeurtenissen past verrassend goed. Het is mooi om te lezen dat -nog 
steeds- zowel de Russen als de Fransen trots zijn op de “prestaties” die zijn 
verricht. En hoe ze dat “vieren”....

Een hoogtepunt is de beschrijving van de slag bij de Berezina. Een historische 
overtocht in winterweer waar met name Nederlandse pioniers twee brug-
gen over de rivier bouwden voor Napoleon. De Franse keizer ontsnapte zo 
miraculeus aan de Russische overmacht. Dat is een historisch feit, en Tesson 
beschrijft en koppelt knap heden en verleden. Als goed Fransman vergeet hij 
uiteraard de Nederlanders expliciet te noemen. ..

Een ander gelukt gedeelte van het boek gaat over de (vermeende?) geeste-
lijke erfenis van Bonaparte, die vooral zijn beschreven door zijn stalmeester 
met wie hij de laatste honderen kilometers van Berlijn naar Parijs aflegt. Ook 
dit is historisch, en de interpretatie is tegenwoordig onderhevig aan discussie. 
Zo zou Napoleon volgens de “woke beweging” heel vrouw onvriendelijk zijn 
en alleen maar veel mensen over de kling hebben gejaagd. 

Deze Franse discussie heeft raakvlakken met die bij ons over bv van Heutz en 
Indonesië.  Tesson is het hier duidelijk niet mee eens, erg leuk om te lezen dat 
ook in Frankrijk dergelijke gevoeligheden spelen. Dat Napoleon zijn gran-
deur in het huidige Frankrijk toch nog niet heeft verloren blijkt uit het einde 
van het boek. 
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De 3 spannen worden door hoge Franse omes binnengehaald in “des Invali-
des”, bij het graf van Napoleon. 

•	 Waarom zou je dit boek niet moeten lezen?

Voor ons als Russenrijders komt er in relatie met motoren niet veel verrassends 
aan bod. Als je een oude rus redelijk prepareert, houdt ie het prima uit bij 
80km per uur. De mankementen en reparaties komen ons “bekend voor” en 
dat je met hamer en tang de boel kan repareren verbaast ons nauwelijks. De 
beslommeringen met de kou zal doorrijders ook amper bevreemden, maar 
de beschrijving van “hotels” zal menig oostblokreiziger bekoren. Dat blijft 
toch verbazen.

Verwacht geen plaatjes want die staan er niet in..:)

•	 Waarom zou je t wel moeten lezen...?

Omdat het een reisverhaal is zonder het ego van de verteller al te veel op te 
hemelen (zoals in veel reisverhalen wel gebeurd).

De koppeling met historie is leuk en interessant, ook omdat je als Nederlan-
der zowel de Franse als Russische kant ziet. Als je geïnteresseerd bent in dit 
soort geschiedenis en zijn connectie met het heden is dit een amusant boek.... 

T Ligt al bij de Slegte....(on-line tegenwoordig)

Met Dnepr groet: 

Petrus Cuperus
Ook heel leuk in deze: https://www.bruggenstichting.nl/tijdschrift/ouder/39-
bruggen-2010/314-de-nederlandse-brug-over-de-berezina
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De TIEN van de TWIN
door: Marion Bilars

Ditmaal met:

Naam:   Cok Compier
Leeftijd:  66 
Gezinssamenstelling: 
  Weduwnaar, 
  1 dochter
Beroep:  Na 51 jaar werken was ik aan pensioen toe.
Motorpark:  Dnepr MT10, BMW 1200GS zijspan 2wd
Lid van de UDCN sinds: 
  ergens rond 2004

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

– Nadat mijn vrouw was overleden, werd er met onze andere hobby gestopt 
(dragracen). Om toch wat om handen te hebben leende Henk van der Ham 
een van zijn Dnepr’s uit aan mij.

2. Wat is je 
beste her-
innering aan 
je span?

 -Dat Henk 
en ik met de 
Dnepr’s op 
het Elefanten 
Wintertreffen 
in Solla waren.
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3.En wat is je slechtste herinnering aan je span?

-Heb ik niet.

4. Heb je een leuke anekdote over de club?

-Er zijn er zoveel. Dat laat op de avond na wat alcohol, iemand naar zijn tent 
(met 2 ingangen) liep, en de ene ingang inliep en de andere ingang weer 
uitliep de sloot in.

5. Heb je nog andere hobby’s?

-Sleutelen, onderdelen verbeteren. Alles is aan de Dnepr veranderd. 
Eigenbouw stoterstangen, laat mijn eigen luchtfilters maken, drijfstangen lich-
ter gemaakt en uitgewogen. De grootste inlaat+uitlaatkleppen. 
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Diafragma koppeling, langere 3e en 4e ver-
snelling + solo cardanklok. Etc.etc. Dan stook 
ik af en toe nog een beetje alcoholische 
versnaperingen.

6. wat was je beste treffen ooit?

–Met clubleden naar Engeland, naar de East 
European Rally in Market Harborough.

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

-De motor’s van John zien er goed uit, niet 
over de top gebouwd.

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

–Ik kan alleen maar over Dnepr’s spreken: 
het belangrijkste is, zorg voor een goede 
oliedruk, dan heb je je hele leven geen 
omkijken naar je glijlagers. Dat vindt ik 
belangrijker dan een mooi gespoten spat-
bord.

9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets 
zeggen of heb je nog een opmerking?
-Nee ik wil niks kwijt, anders zet ik het wel 
op Marktplaats.
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10. Wie wil jij uitnodigen voor de 
volgende TIEN? 

-Ik wil Ruud Korpershoek van de 
technische commissie voordragen. 
Ik ben benieuwd of hij veel clubleden 
helpt.

Cok
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UDCN Agenda 2022

Principeplanning 2022

WATJESTREFFEN 11, 12 en 13 februari 2022
Een bewezen succes moet je niet veranderen 
dus komen we weer bij elkaar volgens het 
vaste recept.

We zien elkaar dus weer in Vierhouten. Waar we kunnen genieten volgens 
ons vaste recept van vuurtje stoken, toertocht en eten klaarmaken onder 
de bezielende leiding van onze topkoks.

ZANDHAPPERSRIT zaterdag 19 maart 2022
In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer het uiterste van mens 
en machine vragen met een dagtocht door de modder of stof.
‘s Morgens beginnen met koffie en een worstenbroodje. In de middag 
stof/modder wegspoelen op een terras en eind van de middag weer naar 
huis.

SLEUTELDAG VOORJAAR  zaterdag 9 april 2022
Onze Sleuteldag is dit jaar niet in Hilversum op onze vaste plek maar in 
een dorp er vlakbij. 

Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op 
de tijd te hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt wilt? Neem ze mee, 
misschien kun je er een ander weer een plezier mee doen. Hoogstwaar-
schijnlijk weer in het bijzijn van de onderdelenleverancier Rolpa.

VOORJAARSTREFFEN  6, 7 en 8 mei 2022
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks aan het water, de Lek wel te 
verstaan. Tijdens dit Treffen wordt ook de Algemene Leden Vergadering 
gehouden. De ALV is al op zaterdagavond honden(aangelijnd)en campers 
toegestaan.
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ZOMERTREFFEN  17, 18 en 19 juni 2022
Voor het Zomertreffen gaan we naar Groningen op de grens van 
Groningen en Friesland in een prachtig coulissenlandschap. Honden en 
campers toegestaan.

NAJAARSTREFFEN 9, 10 en 11 september 2022
We sluiten de kampeertreffens af op een bekende camping in Dordrecht. 
Waarschijnlijk pikken we tijdens de toertocht een stukje Biesbosch mee. 
Honden (aangelijnd) en campers toegestaan. Hoogstwaarschijnlijk weer in 
het bijzijn van de onderdelenleverancier Rolpa.

SLEUTELDAG NAJAAR  zaterdag 8 oktober 2022
Na een leuke eerste keer zijn we ook komend jaar weer welkom voor de 
tweede sleuteldag van het jaar vlakbij Wageningen.

Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op 
de tijd te hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt wilt? Neem ze mee, 
misschien kun je er een ander weer een plezier mee doen.

Central Classics Beurs 17 en 18 december 2022
Ook al gaat de beurs nu al twee jaar niet door in 2022 is er weer een 
nieuwe poging.

Zelf een Treffen organiseren met ondersteuning vanuit de club?
Leuk!, Neem contact op met Hidde van de Linde. 

Evenementen@udcn.nl
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Even voorstellen 
Door: Martin Bruijn.

Mag ik mij even voorstel-
len; mijn naam is Martin 
Bruijn, ik ben 67 jaar oud 
en inmiddels al weer een 
paar jaar met pensioen. 
Ik ben geboren in 
Schiedam en via Oostvoor-
ne en Gouda zo’n 35 jaar 
geleden voor mijn werk 
naar Sint Michielsgestel, 
Noord Brabant verhuisd. Ik 
ben 43 jaar getrouwd met 
Titia, heb 3 kinderen en 
3 kleinkinderen. In mei heb 
ik in Genemuiden een Ural 
M67-36 uit 1968 gekocht 
en in juni ben ik lid geworden van de Ural Dnepr Club.

Waarom een Ural en dan ook nog zo’n oude vraagt iedereen. Een heel 
goede vraag want ik ben alles behalve technisch. Mijn carrière betrof uit-
sluitend boekhouden, accountant en financieel manager.

Toen in 18 was haalde ik mijn motorrijbewijs. Ik wilde graag een Ural kopen, 
die was nieuw toen goed betaalbaar maar op advies van vader werd dat 
een Yamaha 250 die “over” was bij een familielid. Op die machine heb ik tot 
mijn 21e gereden en veel kilometers gemaakt, toertochten, woon-werk, naar 
dienst en op vakantie naar Zuid Frankrijk (met mijn vriendin, nu mijn vrouw 
achterop). In 3 jaar bijna 100.000 km hierop gereden. De motor was “op” en 
er kwam een auto. Nooit meer motor gereden tot een jaar of 10 geleden. Ik 
liep tegen een Suzuki Intruder 650 aan en heb die aangeschaft. Leuke tocht-
jes mee gemaakt maar om medische redenen was motorrijden niet zo handig 
meer. Dus toch maar verkocht.
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Nu ik met pensioen ben en tijd genoeg heb was misschien een zijspan wel 
een idee, een Ural wilde ik vroeger toch al hebben en sleutelen wil ik best 
leren (op internet vind je van iedere “operatie” wel een voorbeeld). De Ural 
draaide op één cilinder en lekte olie en benzine maar inmiddels bougies, 
voet- en koppakkingen vervangen, olie ververst, carburateurs een paar keer 
uit elkaar gehaald om naaldje van de vlotter te proberen in de goede stand 
te krijgen en benzine lekkage te verhelpen en de kleppen gesteld. Hij loopt 
nu best goed op twee cilinders, lekt nog steeds olie en een klein beetje ben-
zine maar, we rijden !!!

Ik ben lid van de UDCN geworden omdat ik hoop ervaringen met andere 
rijders uit te kunnen wisselen en wellicht, als ik de Ural genoeg vertrouw er 
meer kilometers mee te maken ik nog eens aan een treffen of tocht mee kan 
doen.  

   Martin Bruijn
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Project ParaStoyKa, deel II
Door: Benno van Ham

Na deel een van de ParaStoyka is er wel wat gebeurd inmiddels. Ik zeg niet 
dat ik klaar ben want zover is het nog lang niet. Ik merk wel dat ik dit project 
serieus aanvlieg, alles is eraf gehaald wat maar kon en ik stop overal ook 
nieuwe onderdelen terug waar mogelijk. Het blijft een mix van hergebruikte 
oude onderdelen en nieuwe spullen maar ik bezuinig niet op dit ding.

Nadat ik vorige keer eigenlijk gestopt was met het demontage verhaal gaan 
we nu weer een beetje werken naar de opbouw. Alles wat lijkt op een frame-
buis of beugel is naar mijn vaste poedercoater gegaan om kaal-gestraald 
te worden en daarna voorzien te worden van een drie laags coating. Epoxy, 
zwart en blanke coating.
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Daarnaast heb ik nog de 
afdeling plaatwerk. Die 
moeten in ieder geval 
kaalgestraald worden en 
in de epoxy gezet. 

Ik kan daarna de over-
tollige gaten dichtmaken, 
nieuwe gaten maken 
(voor de oude lampjes 
bv.) en het geheel over-
dragen naar de spuiter 
die er iets moois van 
gaat maken. 

Welke kleur dat zie je 
nog wel een keer. Ik heb 
besloten op dit punt om 
de oorspronkelijke K750 
zijspanbak ook maar mee te nemen in de opknap. Het originele plaatwerk 
van de K750 was er niet echt slecht aan toe, geen heel grote deuken of rotte 
stukken, niets onoverkomelijks in ieder geval. 

De Stoye bak is erg slecht. Ik heb er wel van alles uit gesloopt wat rot was 
maar ik zit nog een beetje met de handen in het haar om er iets van te 
maken. Ik geef het nog niet op maar de oorspronkelijke zijspanbak komt er 
als optie voor nu gewoon op.

Met al dat spul uit de buurt kan ik verder met het opknappen van de lokale 
kleine onderdelen. Lampjes, kilometerteller, elektra etc. moet nagekeken, 
beoordeeld en opgeknapt worden. De regelaar van de motor heb ik vervan-
gen door een elektronische 12 volt versie van hans Becks. Bevallen mij prima, 
heb er al een paar opgebouwd en werken praktisch probleemloos normaliter. 
Ingebouwd in de originele behuizing zie je er niets van straks. 
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Dit heb ik al eerder in de Twin 
laten zien toen ik met mijn M72 
bezig was dus alle details zal ik 
je onthouden. Je zult het met een 
plaatje moeten doen.

Ondertussen moet er gewerkt 
worden aan een setje ronde 
wielen, het meegeleverde 
kwartet is niet al te fris. Met een 
paar sets aan nieuwe spaken, 
wiellagers en seals en een portie 
spierballenstoom komt dat alle-
maal goed. Het alu van de naaf 
heb ik licht aangestraald en de 
velgen zijn mat zwart geworden. Met blauw verzinkte spaken en verse lagers 
en seals en natuurlijk bandjes ziet het er al weer een stuk prettiger uit. Ook 
dit stukje, het herspaken heb ik al verteld in de vorige twin.

Het motorblok had ik al klaar liggen natuurlijk en als versnellingsbak wilde ik 
eerst een exemplaar gebruiken van de MT16. Helaas is mijn reservebak (die 
ik hiervoor wilde gebruiken) al nodig als donor in de MT16 zelf. Olga begon 
af en toe op een lange rechte weg uit de 4e versnelling te springen. Jammer, 
maar ook hiervoor is een oplossing. Een oudere Mt650 bak (met achteruit) 
moet hier een oplossing bieden. 
Met verse olieseals is die klaar voor 
montage en gebruik. 

Ik zal waarschijnlijk wel wat moeten 
experimenteren met de aandrijfas 
want de bak is wat dieper dan een 
k750 exemplaar. De as zal wat 
ingekort moeten worden denk ik 
maar dat zien we vanzelf.
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Met al het framewerk 
weer retour van de 
coater is het een klein 
feestje om weer op te 
gaan bouwen. 

Het werkt zo lekker met 
allemaal nieuw schoon 
materiaal. 
Verse rubbers en bouten 
helpen ook zeker mee 
daarin. 

Op een werkbankje 
bouw ik het zijspan-
frame weer helemaal 
op en het hoofdframe 
ook. Het wordt lang-
zamerhand tijd voor het 
huwelijk waarin we de 
framedelen aan elkaar 
verbinden, het blok en 
bak plaatsen en er wat wielen ondergooien. Samen met mijn vaste klusmaat 
daarin, Mark, hebben we dat op een zaterdagochtend aangevlogen. 

We hebben de frames gekoppeld, voorvork gemonteerd en de dame op 
haar wieltjes gezet. 

Daarna het motorblok erin gelepeld en de bak erachter geplakt. Potver, dat 
past zomaar in een keer goed. Niets hoeven aan te passen aan de 
aandrijfas qua lengte maar wel een conflictje met de bovenste motorblok 
bevestigingsbeugel naar het frame. Dat was ook te verwachtten natuurlijk. 
Een m72 blok is iets anders dan een K750 dus die beugel past niet. Ik had
er nog drie liggen maar allemaal net iets anders dan wat ik echt nodig heb. 
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Wat rondbellen later had ik er nog een te pakken gekregen via Richard en 
kon ook dat deel van de bouw worden afgerond. Het is nu een rollend frame 
geworden en ik ben klaar voor de volgende fase in de opbouw.

De aanleg van de elektra (*met aanpassingen), het plaatwerk weer monteren 
en natuurlijk het starten, testen en losrijden van de combinatie.

Maar dat komt in het derde deel aan bod. Voorlopig ben ik nog niet klaar. 
Veel tijd gaat zitten in heel kleine dingen die je amper zult zien als de motor 
klaar is maar ja, als ik zelf maar weet wat er allemaal in is gaan zitten.

groeten,

Benno
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Motocrypto nr. 126

Beste puzzelaars.

Hallo mensen, helaas hebben slechts twee 
leden hun oplossing ingestuurd, te weten: 
Anke en Wim van Sorge, waarvoor harte-
lijke dank.

Deze inzending is door een onafhankelijke 
jurie beoordeeld, maar helaas konden 
de antwoorden op de nummertjes 5 en 
10 (De pot en zondsgsritje) niet worden 
gehonoreerd.

De juiste oplossing had moeten zijn:
1.Kettingbrief, 2.Vonkenregen, 3.V Max, 4.Slicks, 5.De Bob, 6.Rupsband, 
7.Volkswagens, 8.Snaaraandrijving, 9.Richtingaanwijzers en 10. Zondagsrij-
der.

Maar geen nood, jullie krijgen weer een uitdaging.

1. Als motorrijder weet je ervan.   .a.e.e.
2. Dat rijdt op waterstof.   ...aa.aa....i..i..
3. Trekdieren voor de scootmobiel.  .aa..e e. ..a..e
4. Werden op dat eiland gedraaid.  .e....i..e.
5. Jiffy en middenbok.    ..a..aa...o.e..e.
6. Onbewaakte overwegen zijn dodelijk.  ..ui..u..e.
7. Waarin kappers zich wringen.   .aa...e.d.o...e.
8. Pas op, spelende kinderen.   .o..e.e.
9. Trike en MP3      ..ie.ie.e..
10. Kever, kattenrug, snoek, en eend.  .o.e.au.o’.

Veel succes!
Stuur je oplossing naar:    luijt.postma@gmail.com
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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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Najaars Sleuteldag 9 oktober 2021
Door: Hidde van der Linden

De eerste sleuteldag als evenementen coördinator. Ik was eigenlijk nog nooit 
naar een sleuteldag geweest, normaal gesproken probeer ik gewoon net zo 
lang te klooien dat ik uitgevonden heb hoe het moet werken, wanneer er iets 
kapot gaat. Maar ja als ik me dan toch een soort van verplicht voel om mijn 
hoofd even te laten zien dan wil ik ook daadwerkelijk iets te sleutelen heb-
ben. 

Op het span is wel een beetje ver en de aanhanger staat al opgeborgen, uit 
elkaar, in de garage. Dus dan maar een onderdeel meenemen, en het cardan 
is hard toe aan een paar nieuwe afdichtingen, en die past makkelijk in de 
achterbak. 
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Hop, gas geven en na een dik uurtje ben ik op locatie op de boerderij van 
Erik van der Wardt, er zijn al wat mensen. Een paar groepjes staan met 
elkaar te kletsen, een ander groepje bekijkt een op de grond uitgestalde 
lading onderdelen. Het is me niet helemaal duidelijk bij welke motor het hoort 
Ural, Dnepr of iets anders. 

Even naar binnen lopen en daar is best een hoop ruimte om binnen te sleute-
len. Links de kan-
tine met gezellig 
een paar banken 
en heel belang-
rijk… koffie!!! 

Daar ben ik wel 
aan toe. Ik ben 
niet de enige en 
blijf weer even 
staan kletsen. 

Het valt me op 
dat er allerlei 
attributen in de 
kantine staan o.a. 
over motoren en 
militaire attribu-
ten. 

Ik loop nog even 
verder en links 
achter de kantine 
is nog een mooie 
werkplaats. Daar 
kan ik later mijn 
cardan opereren.
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Langzamerhand wordt 
het steeds drukker en 
gezelliger het valt me 
op dat er zeker niet 
alleen maar gesleuteld 
wordt maar dat deze 
dag ook vooral een 
gezellig samenkomen is. 
Er waren pak-um-beet 
8 sleutelprojecten en ca. 
30 bezoekers. 

Ook Jan Wassenaar 
was aanwezig met zijn 
bus vol met onderdelen 
uitgestald op een mooi 
kraampje. 

Bij Jan bemachtig ik nog 
wat afdichtingen met 
Europese kwaliteit i.p.v. 
mijn eigen van Russische 
makelij, hoop dat het 
ook langer lekvrij blijft. 

Direct naast mij zijn 2 mannen bezig met een motorblok, waarbij ze worden 
voorzien van een aantal tips van Ruud. Buiten is een groene K750 aangeko-
men. Onze voorzitter, steekt een hoop moeite in deze motor om hem weer tot 
leven te brengen. Gelukkig is deze op de aanhanger gekomen want volledig 
soepel wordt het nog niet. Onder andere verstopte sproeiers en valse lucht, 
begreep ik, maar hij kwam wel weer tot leven. 

Aangezien ik zelf ook druk met mijn eigen cardan bezig ben, heb ik niet pre-
cies meegekregen welke projecten er nog meer bezig zijn. 
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Voorzichtig die afdichtingen plaatsen met bescherming, dit keer met ductape. 
Nu maar hopen dat het blijft werken. Ik had dat druppelbuisje (welke net op 
of precies naast je achterband druppelt) een jaar of wat geleden afgestopt, 
het werd me echter afgeraden om dat te te doen, dan zou je drukopbouw 
kunnen krijgen waardoor die afdichting eerder lek gaat, dus hop dat dub-
belgevouwen slangetje er weer vanaf, en hopen maar dat het nu langer 
lekvrij blijft.

Als lunch is er heerlijke soep, en broodjes worst en je kon ook nog een tweede 
keer opscheppen. Mooi plekje bemachtigd op een zachte bank. Het was een 
erg gezellig dagje, mijn klusje lijkt vooralsnog gelukt, nieuwe dingen geleerd 
dus geslaagd… En volgend jaar mogen we op dezelfde locatie terugkomen.

Hidde van der Linde
Evenementen coördinator UDCN
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In Memoriam 
Cor Sterkenburg  1946 – 2021
Eén van de grondleggers, oerleden van de UDCN.

“Cor(t), maar krachtig”, dat is 
wat bij me opkomt als ik denk 
aan ons op 1 december over-
leden UDCN-lid Cor Sterken-
burg.

Kort, want wij kennen Cor (en 
Ina natuurlijk) eigenlijk nog 
maar net. Krachtig, dat is de 
indruk die hij in die korte tijd 
heeft achtergelaten bij ons.

Wij hebben Cor en Ina voor het 
eerst ontmoet in mei dit jaar, 
bij de voorjaarstoertocht vanuit 
Doezum. 

Het was zijn eerste toertocht na 
een lange periode van ziek zijn 
en vele operaties. Dat zag je er 
niet van af trouwens, de energie 
waarmee de Dnepr iedere keer 
weer tot leven werd getrapt 
spatte ervan af.

De toertocht liep voor de Dnepr uit op een roemloze aftocht op de aan-
hangwagen, maar was voor ons het begin van een onverwachte vriendschap 
waar we met warme gevoelens aan terugdenken.
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Cor en Ina bleken een prachtig koppel waarmee we meteen een klik hadden. 
Na deze eerste toertocht troffen we elkaar weer op Texel. De Dnepr voor-
zien van een dynamo van Jan, Cor vol energie om er een prachtig weekend 
van te maken. 

Man van mooie verhalen, originele invallen en vol initiatief, niet van plan zich 
door lichamelijk ongemak of een tent met waterbed te laten beperken. Top 
weekend gehad samen.

Dat smaakte naar meer, het zomertreffen werd het volgende doel, Cor had 
wat in te halen na de vorige jaren zonder treffens. Een weekend is wat kort, 
wij zijn daarom een paar nachten eerder naar Twente gereisd.
Wij voorop (navigatie), Cor en Ina erachteraan. De Dnepr met aanhanger 
zat in de spiegel gebeiteld, Ina ontspannen in de bak en Cor een beetje 
scheef in het zadel, rechterklomp op het zijspanframe.
Cor(t) maar krachtig, dat merkte de weigerende gaskookbrander ook. De 
klompen had hij niet voor niets aan, het brandertje werd stevig platgestampt. 
Machtig.

Na dit weekend werden meteen weer nieuwe plannen gemaakt, volgend jaar 
zouden we zelf het zomertreffen organiseren. We hebben samen een mooie 
locatie uitgezocht en een mogelijke route voor de toerrit uitgestippeld.

Het treffen gaat door, maar zonder Cor, en daar moeten we nog aan wen-
nen. Als ik in de spiegels van de Ural kijk blijft het zoeken naar een zwarte 
Dnepr zijspan met aanhanger.

Nog even over de Dnepr. Dit is een notaris-uitvoering volgens Cor, die alleen 
aanslaat als je ‘de procedure’ hebt gevolgd. 

Wij hebben vertrouwen dat deze een goede plek krijgt en gebruikt zal 
worden waarvoor hij is gemaakt: rijden (en zo nu en dan sleutelen).

   Sytze en Saskia
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Vreemde vogels

Als iemand weet wat het is 
laat het dan vooral weten, 
deze foto’s van een Rus-
sisch geleed voertuig trof ik 
een tijdje geleden aan op 
internet. 

Als je er meer van mocht 
weten dan houdt de 
redactie zich warm aanbe-
volen voor meer info over 
dit monsterlijke voertuig.

Volgens de overlevering zou het gaan om project Argo. Ergens aangetroffen 
in Chelyabinsk, een amfibievoertuig tentoongesteld op de Old-Timer 
Gallery in Moskou. Het zou gaan om een 8-wielig Amfibie, All-terrain voer-
tuin gemaakt door Maxim Melnichencko, ergens in de 60-70-er jaren.  

Het interessante stukje is natuurlijk het gelede achterdeel zoals je ook wel in 
tractoren aantreft. Er zou een hydrostatische aandrijving in hebben moeten 
komen maar zo ver is het niet gekomen. De twee vierwiel aangedreven 
delen zouden voorzien kunnen worden van rupsbanden, tenminste dat was 
het idee. 

Als motor zou er dan 
iets de motor van de 
GAZ M-20 Pobeda 
in gestopt zijn, samen 
met een flinke hydrau-
lische pomp.
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Hij lijkt reus-
achtig maar in 
feite valt het 
nog wel mee. 

Ondanks dat 
hij 4,5 meter 
lang is, 1.9 
meter breed 
en 1,5 meter 
hoog weegt 
de combi 
ongeveer 1,5 
ton. 

Dit project is blijkbaar nooit afgemaakt omdat tijdens het bouwen van de 
proto er al zoveel problemen optraden dat zelfs de bouwers er niet veel 
vertrouwen meer in hadden. Maar toch, een bijzonder ontwerp.



 47

Even voorstellen: 
Door: Cor de Vette

Ik kreeg de vraag om als nieuw lid me even voor te stellen.
Ik ben Cor, 68 jaar oud en inmiddels twee jaar met pensioen als adviseur 
vliegtuigonderhoud en -reparaties. Ik woon al 16 jaar in Amersfoort, maar 
ik ben altijd wel werkzaam geweest op Schiphol of in de omgeving van de 
luchthaven. Ik ben opgeleid als vliegtuigtechnicus, maar ben nog van de 
generatie die nog veel kennis van zuigermotoren moest hebben. 

Wat was nu leuker om de op school opgedane kennis thuis op een motorfiets 
in de praktijk te brengen. Verschillende klasgenoten van mij hadden dan ook 
een motorfiets, die je eind jaren zestig, begin jaren zeventig, toen de auto 
binnen het bereik van Jan de Arbeider begon te komen, in schuurtjes kon 
vinden en vaak voor een paar honderd gulden kon kopen.

Mijn eerste motorfiets was een BMW R27, die ik in april 1971 kocht en waar 
ik hetzelfde jaar ook mijn motorrijbewijs op haalde. Deze motor had een 
militair verleden, want het kenteken was een aantal jaren na het bouwjaar 
afgegeven en de bandenspanningen stonden met kleine letters en cijfers op 
de zijkant van de benzinetank geschilderd. Bij 67.000 km sloeg de drijfstang 
door het carter en moest ik op zoek naar een andere motorfiets. Later kwam 
ik er achter dat dit probleem veroorzaakt werd door een dichtgeslibde slin-
gerring op de krukas waardoor het big-end geen smering meer kreeg. 

Dit is ook een interessante weet voor ons, berijders van BMW-derivaten. 
Onlangs heb ik op de website van de RDW gekeken of mijn R27 (kenteken 
VE-09-65) nog geregistreerd stond, en dat bleek het geval. Vermoedelijk zal 
hij wel een ander motorblok hebben gekregen.

Daarna kwam in 1972 een Honda CB125 Twin, een technisch heel interes-
sante motorfiets, maar te weinig vermogen. Deze werd na 10 maanden al 
vervangen door een Honda CB350 Twin, waar ik na een half jaar een zij-
span aan heb gemonteerd met zelfgemaakte hulpstukken en waar ik ook de 
zegen van de RDW voor kreeg. 



48

Nummer 126, december 2021Ural Dnepr Club Nederland

Vermogen had deze Honda voldoende: met een aangepaste gearing haalde 
deze combinatie gemakkelijk 100 km/uur. Helaas vervormde het frame, dat 
deels uit gelaste plaatdelen bestond, dusdanig dat hij bij solorijden niet meer 
spoorde. Bovendien lekten de voorvorkkeerringen. Bij de volgende motor-
fietsen heb ik me niet meer aan zijspanmontage gewaagd: de Honda 360 
Twin gekocht in 1975, de Triumph TR7V Tiger 750 cc gekocht in 1978, de 
BMW R50/5 gekocht in 1979, de Royal Enfield (India) Bullet 500 cc gekocht 
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in 1994 en de BMW R75/6 gekocht in 1999, die ik nog steeds berijd en die 
inmiddels 217.000 km heeft gereden zonder grote problemen.

Onlangs bekroop mij na het zien van de TV-serie “Het Dorp” waarin twee 
mannen op een Indian zijspancombinatie dorpelingen gingen interviewen, het 
gevoel dat ik ook weer wilde gaan zijspanrijden. Mijn BMW R75/6 wilde ik 
daar niet voor gebruiken, ook niet met een hulpframe. 

Het moest een zijspancombinatie zijn die voor dit gebruik was ontworpen, 
maar het klassieke motorfiets-en-zijspan-idee moest er ook nog inzitten. Dus 
een EML-combinatie met autobanden zou het niet worden. Wilde het ook 
nog betaalbaar blijven, dan werd het geen swing-arm BMW van vóór 1969. 
Dus ik kwam al gauw bij Ural of Dnepr uit. Ik kreeg de tip dat Chang Jiang 
misschien ook iets voor mij zou zijn. Ik kwam toen terecht bij de Chang Jiang 
importeur in het zuiden des lands, die me ook een cursus zijspanrijden gaf. 

Na 47 jaar zonder zijspan te hebben gereden leek mij dat toch zeer aanbe-
velenswaardig. Via hem kocht ik een Chang Jiang CJ750M1 uit 1963, die je 
wel bijna als een exacte kopie van de Ural M72 mag beschouwen. Afgelo-
pen week heb ik de Chang vanuit Tegelen bij Venlo naar Amersfoort gereden 
over voornamelijk N-wegen. Helaas is de bewegwijzering van secondaire 
wegen niet optimaal. Een paar keer reed ik verkeerd en een keer kwam ik 
op de snelweg terecht, wat eigenlijk niet het werkterrein is voor een Chang 
met een topsnelheid van 85 km/uur. Na een reis van 162 km, waarvan het 
laatste stuk in de regen kwam ik veilig op mijn bestemming aan.

Het is mijn bedoeling om, voornamelijk in de omgeving van Amersfoort, ritten 
te maken met een passagier(e) in het zijspan, of, als ik iemand tegenkom die 
het zijspanrijden goed beheerst, zelf eens in het zijspan plaats te nemen. 

Verder dacht ik aan deelname aan Jumborun-achtige tochten. Het rijden in 
een zijspan is toch een hele aparte belevenis. Maar ik zal ook te zien zijn bij 
UDCN-evenementen.
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WATJES TREFFEN 2022
op 11, 12 en 13 februari 2022

Dit jaar is het Watjestreffen wederom op onze nieuwe locatie de Boomklever 
in Vierhouten op de Veluwe.

Voor de nieuwelingen onder ons. We slapen niet meer in onverwarmde maar 
verwarmde blokhutjes. 

Het weekend is ‘all inclusive’. Alleen voor drank en lekkere dingen moet je 
zelf zorgen.

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

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

Programma

Vrijdag Aankomst  Vanaf 13.00 uur zijn de eersten welkom. 
    Zorg voor een volle tank voor de toertocht, 
de tankstation dichtheid 
    is hier een stuk lager dan in het Gooi.
    Boodschappen kun je in Vierhouten doen.  
    Benno zorgt weer voor zijn 
    onvolprezen soep. ’s Avonds gezellig
    bijkletsen.
Zaterdag 11.00 uur Toertocht onder door prachtige omgeving.
    ’s Avonds samen het warm eten verzorgen  
    onder directie van onze  top koks 
    Hans en Henk.
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Zondag    Na nog een nacht in een echte blokhut en  
    een ontbijt kan iedereen naar huis.

Aanmelden bij:    

Hidde van der Linde            mail: evenementen@udcn.nl

Geen telefonische aanmeldingen. Ook als je alleen de toertocht komt rijden 
graag aanmelden voor de toertocht.

Bij calamiteiten  (Hidde)       06-43232022

Adres: 

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

Bron MAG magazine, verzameling 
artikelen April 2021. Deze keer over het 
rijden in een groep.

Het motorseizoen is weer volop begonnen. 
Rijden in groepen hoort daar natuurlijk bij. 
De basisregels voor zo’n groepsrit zijn bij 
velen bekend, maar we zetten ze toch maar 
weer ’s onder elkaar. 

De belangrijkste tip wordt in de praktijk lang niet altijd ter harte genomen: 
laat de minst ervaren en langzaamste rijders niet achterin, maar juist voorin 
rijden. Waarom? Omdat de groep na een bocht of na het oversteken van 
een kruispunt als een harmonica uit elkaar getrokken wordt. De laatsten 
moeten daardoor altijd sneller rijden dan de mensen voorin. Die positie laat 
je dus liefst over aan ervaren, snellere rijders. Bovendien kan de – liefst heel 
ervaren – voorrijder beter rekening houden met langzamere rijders als ze 
vlak achter ‘m zitten. 

Maak de groepen waar je mee rijdt niet te groot. Met zes tot zeven rijders is 
de groep nog te overzien, maar met het oog op mogelijke overlast pleit de 
MAG liever voor echt kleine groepjes van drie of vier rijders. Met groepen 
van meer dan tien of vijftien rijders wordt het zo goed als onmogelijk om de 
groep bij elkaar te houden, bijvoorbeeld bij verkeerslichten, inhaalmanoeu-
vres en oversteekacties. Een uit elkaar vallende groep leidt onherroepelijk tot 
veel gas erop bij de achterblijvers. En hoe groter de groep is, hoe meer dat 
gas erop moet. 

Ook met zo’n kleinere groep rijd je liefst in een baksteenformatie. De voor-
rijder rijdt links of rechts van het midden van de rijstrook. De tweede rijder 
kiest de andere kant van die middenlijn. De derde kiest positie recht achter 
de voorrijder, de vierde rijdt achter de tweede, enzovoort. Dat betekent dat 
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je als groep compact blijft terwijl je niet te dicht op je voorligger rijdt. Boven-
dien kunnen ook de achterste rijders ver naar voren kijken en dus eerder 
reageren op aanflitsende remlichten en andere signalen. Nog een paar tips: 

Op de snelweg rijdt de voorrijder in principe iets links van het midden. Op 
N-wegen is het meestal beter om juist iets rechts van dat midden te rijden. 
Laat de baksteenformatie los op bochtige trajecten. Zorg dat je altijd zicht-
baar bent in de spiegel van de rijder schuin voor je. Doe dat laatste ook als 
je achter een andere motorrijder aan rijdt, bekend of onbekend. Laat je zien 
en zorg voor uitzicht. Voor een veilige inhaalmanoeuvre met een groep ben 
je aangewezen op een goede voorrijder en een even goede achterrijder. Die 
achterrijder moet al van tevoren zien aankomen dat de voorrijder wil gaan 
inhalen. Hij (of zij, maar dat spreekt voor zich) geeft dan richting aan en wis-
selt van rijstrook, zodat hij de weg vrij maakt voor de groep. De voorrijder 
gaat pas weer naar rechts als de hele groep het ingehaalde voertuig voorbij 
is. Ook bij het nemen van kruispunten en verkeerslichten zijn goede voor- en 
achterrijders essentieel. Als ze echt snappen wat ze doen – en alweer, als de 
groep niet te groot is – blijven er zelden of nooit mensen achter. Maar hele-
maal te vermijden is dat natuurlijk nooit. 

Als de ruimte er is, kan de hele groep natuurlijk op de achterblijvers wachten. 
Lukt dat niet, dan kan de laatste rijder van de groep bij de eerstvolgende 
afslag wachten, liefst met het voorwiel in de richting van de te nemen weg. 
Als je als groep gaat rijden, betekent dat natuurlijk dat je je aan elkaar 
moet aanpassen. Veel toerclubs kiezen ervoor om met kleinere, in rijtempo 
op elkaar afgestemde groepjes te rijden. Dan hoeven de snelsten nooit te 
wachten en voelen rustiger rijders zich niet opgejaagd. Ook dat maakt rijden 
veiliger, zeker als je de afspraak om elkaar niet in te halen respecteert. 
Goede communicatie en heldere afspraken zijn even belangrijk. 

Spreek handsignalen af, wissel telefoonnummers uit, zorg dat iedereen weet 
waar de rit naartoe gaat en maak de route beschikbaar. En wil je met elkaar 
kunnen praten, denk dan ’s aan de in MAGazine 170 besproken HelmChat-
app. Speciaal voor groepsritten bedacht en nog gratis ook! 



54

Nummer 126, december 2021Ural Dnepr Club Nederland

Oud en Nieuw (en van alles dat er tussen zat)
door: Sandra Korpershoek

Lang geleden, zó lang dat ik me niet meer kan herinneren hoe lang precies, 
was ik zomaar ineens penningmeester van de UDCN. “Kom gezellig een keer 
mee naar een bestuursvergadering” waren de gevleugelde woorden van Jos 
Luyckx en nog diezelfde dag, was de rest geschiedenis.

Een geschiedenis om nu op terug te kijken, zoals deze tijd van het jaar wel 
meer gedaan wordt. Ik blik deze december 2021 terug. Alleen nu een jaar 
of 17, misschien al wel 18 in plaats van 12 maanden. 

Oud:

De leden die moesten betalen, kregen nog een accept giro thuis. Thea Postma 
(destijds was Luit Postma de secretaris) verzorgde het schrijven en versturen 
van de accept giro’s. 

Voor de jeugd die niet 
meer weet wat dat is: 
een soort papieren “Tik-
kie” die je moest voor-
zien van naam, adres 
en bedrag dat betaald 
moest worden. Vervol-
gens stuurde je die met 
de post naar de betref-
fende persoon toe, die 
moest dan nog wel even 
zijn handtekening zetten 
en zorgen dat de accept 
giro bij de bank kwam 
om de betaling dan 
ook werkelijk te laten 
geschieden
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Op de afschriften die met enige regelmaat (ook weer per post) thuis kwa-
men, tekende ik af wie er betaald had. Ik gaf dit door aan Thea. Niet via 
een mailtje, maar via de telefoon! En zij verwerkte dat in de ledenadministra-
tie.

Nieuw:

Vervolgens kwam Girotel om op zijn beurt stapje voor stapje opgevolgd te 
worden door het internetbankieren zoals we dat nu kennen. Er komt vrijwel 
geen papier meer aan te pas. Ook de noodzaak voor de gezellige telefoon-
tjes verdween, en dus werd er minder en minder gebeld. Gelukkig kwam ook  
aan de pijnlijke schrijfkrampen (van Thea) een eind.  

Oud:

Ik nam het stokje over van Sybrandt. Ik heb de administratie bij hem in 
Utrecht opgehaald, wat weer een heel ander verhaal is. Hij was helemaal 
weg van een – nogal ingewikkeld – boekhoudsysteem dat ook door Shell 
gebruikt werd. 

Leuk voor een multinational, maar voor een clubje van een 200-300 leden 
niet te doen. Ik zette zelf mijn eigen administratie op. Eerst uitproberen en 
daarna verwerken op de computer. 
Vooral de kascontroleurs slaakten een zucht van verlichting. Het was veel 
overzichtelijker en daardoor inzichtelijker. 
Maar ook voor Thea en mijzelf. We konden veel beter zien wie er daadwer-
kelijk betaald had en welk lid we uit moesten schrijven. Eerlijk is eerlijk, deze 
opschoonactie heeft ons heel wat leden gekost. Maar degenen die in de 
ledenlijst bleven staan, waren dan ook wel echte leden.

Nieuw:

Toen Roel bij het bestuur kwam en het secretaris-stokje van Luit overnam, 
maakte hij een Excel bestand, waar ik nu nog mee werk. Nog makkelijker, 
omdat het automatisch optelt. Ook het controleren of de bedragen kloppen, 
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is hierdoor voor mij veel 
makkelijker geworden.
Hij verzorgde ook het 
opzetten van de auto-
matische incasso en 
de daarbij behorende 
incasso-batches. Geen 
ellenlange lijsten met 
minimaal 300 over-
schrijvingen meer in het 
boekhoudsysteem, maar 
alles in één keer.
 
Oud:

Oud, dat hoop ik te 
worden. Als het even kan 
in goede gezondheid. 
Voorlopig voel ik me in 
ieder geval nog lang 
niet oud. 

Maar na zo’n terugblikje van 17 à 18 jaar lijkt het er toch op dat ik alweer 
heel wat jaartjes ervaring achter me heb liggen. 

Als ik nog een klein lijstje aan deze terugblik mag toevoegen…ik heb eigen-
lijk best veel voorzitters gekend in al die jaren: Jan Wassenaar, Huib Stiege-
lis, Frans de Wit en Arjen van Viegen. 

Ik kijk er met heel veel plezier en dankbaarheid op terug. Dankbaar voor de 
ontzettend goede samenwerking binnen het bestuur. In alle samenstellingen 
heb ik heel veel hulp en steun gekregen. Maar aan alles komt een eind, en 
dat betekend ook een nieuw begin….
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Nieuw:

De nieuwe penningmeester is bekend. Hoewel, hij moet uiteraard nog wel 
door de ALV officieel worden aangesteld. Rob Maier wil in ieder geval mijn 
taken als penningmeester overnemen en voort zetten. En daar ben ik heel blij 
mee! 

Voor mij betekent het meer tijd voor mijn massagepraktijk en voor Linda. 
Onze opgroeiende dochter die nu op het voortgezet onderwijs zit.
En wie weet wat er allemaal voor nieuws nog op mijn pad komt.

Nogmaals iedereen héél hartelijk dank! En jullie zien mij natúúrlijk nog regel-
matig op de treffens verschijnen!

     Sandra Korpershoek
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De Russische keuken 
Русская кухня, Russkaya kukhnya

Russische salade 
• 10 aardappels (Een harde soort die niet 

uit elkaar valt wanneer je ze kookt)
• 2 eieren
• Wortels
• Doperwten
• pot kleine augurkjes
• pot zilveruitjes
• 2 flinke lepels mayonaise
• Zout

De wortels en doperwten koop ik zelf het liefst in een pot van Hak, waarin 
deze gecombineerd worden. Mijn moeder is daar echter fel tegen en gebruikt 
liever verse (deze moet je dan koken voordat je ze gebruikt, wat extra tijd 
kost). Ook doe ik er graag zilveruitjes bij, wat mijn moeder zelf niet doet 
omdat ze er niet van houdt. Ze horen er wel gewoon bij, andere Russen voe-
gen ze ook toe.

Kook de aardappels mét schil (Dit doe je door ze in warm water te leggen, 
zodra het water kookt laat je ze 15 minuten koken.) Kook de eieren hard, dit 
doe ik soms in dezelfde pan – let er wel op dat je de eieren eerder uithaalt!
Laat de eieren en aardappels nu afkoelen en verwijder de schil. Snijd ze in 
blokjes en stop ze in een kom. Voor de eieren gebruik ik meestal een eiersnij-
der, maar een aardappelschilmesje werkt natuurlijk ook prima.
Voeg een paar lepels doperwtjes toe, snijd de worteltjes in vieren en stop 
deze er bij. Werk een beetje op gevoel, voeg zeker niet teveel doperwtjes 
toe. Wanneer ik een pot gebruik hou ik van beiden altijd wel wat over.

Deel de augurkjes in vieren en voeg deze – op gevoel – toe. De salade is vrij 
zuur van smaak, proef terwijl je bezig bent af en toe hoe de mix je bevalt. Is 
hij flauw? Voeg dan wat augurken toe. 
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Vervolgens is het tijd voor 
de zilveruitjes. Hiervoor geld 
hetzelfde als voor augurken, 
deze maken de salade zuurder. 
Let goed op de smaak (Maak 
de salade liever te zuur dan 
te flauw, zo hoort hij te sma-
ken). Nu doe je de mayonaise 
er bij. Er staat 2 flinke lepels, 
maar zorg gewoon dat het 
geheel goed bedekt is. Wees 
niet zuinig met de mayonaise. 
Ten slotte voeg je zout toe, 
wederom op gevoel. Ik kan wel 
zeggen dat er flink wat zout 
bij mag. Niet hele lepels, maar 
aangezien de salade zout/zurig is mag je best goed strooien. Blijf strooien en 
proeven, roer het geheel door en voeg naar smaak toe wat je nog mist.

Last, but not least: de koelkast. Het is erg belangrijk om de salade in de 
koelkast koud te laten worden, dat ‘maakt’ de salade. Je kan hem dus gerust 
een avond van tevoren maken en in de koelkast laten. Dien de salade nooit 
op als je hem niet hebt laten afkoelen, dan smaakt ie echt niet. Zorg dat deze 
minimaal twee uur in de koelkast heeft kunnen rusten.Je kan eventueel een 
extra ei koken, deze in plakjes snijden en de bovenkant van de salade er mee 
decoreren. Ook ‘hoort’ er in het midden een klein sprietje peterselie. Je kunt 
de salade ook versieren met wat stukjes lente-ui zoals op mijn foto boven.

Zeg alsjeblieft niet: ‘Oh, dat is net zoiets als huzarensalade!’ want dat is het 
écht niet. Het lijkt er op omdat er ook mayonaise in zit, maar verder is com-
pleet anders. Ik kan je zeker aanraden om deze Russische salade te maken 
tijdens de komende feestdagen, je gasten zullen niet weten wat ze mee-
maken. Zelfs mensen die normaal overal over miepen en niets ‘lussen’, hebben 
met smaak van dit gerecht gegeten. Succes met de bereiding, vergeet niet te 
melden hoe hij is geworden!
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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. 
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