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Coronaverklaring UDCN

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

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

Geef je email-adres door aan de secretaris zodat we je digitaal op de 
hoogte kunnen houden, en laten we hopen dat we dit jaar zoveel mogelijk 
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Van de voorzitter
 
Beste leden,

Als ik dit schrijf is 
storm Eunice net 
voorbij en zit het 
eerste clubevenement 
van 2022 er al een 
week op. 

Twee zaken die 
ogenschijnlijk niets 
met elkaar te maken 
hebben, maar 
tegelijkertijd in 
symbolische vorm 
representeren waar 
we nu staan. 

Net als Eunice lijkt de coronastorm een beetje over en dat betekent tijd om 
de stand op te maken, de rommel op te ruimen er de schouders weer onder 
te zetten. In ons geval geeft het weer hoop voor de aankomende clubeve-
nementen.  Hopelijk kunnen we komend jaar eindelijk weer eens iets gewoon 
door laten gaan zoals we dat vooraf hebben gepland. 

Voor het Watjestreffen kwamen de versoepelingen helaas net te laat. Als 
bestuur krijgen we er wat reacties op en dus lijkt het mij een goede zaak een 
en ander langs deze weg nader toe te lichten: 

Voor ieder evenement is er een uiterste datum waarop je moet beslissen of 
het door kan gaan. Als privépersoon kan dat op het laatste moment, maar 
als organisator of bestuurder is dat al een aantal weken er voor. In dit geval 
geval op een moment waarop er nog geen uitzicht was op versoepelde 
maatregelen. 
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Langer uitstellen betekende 
het risico lopen de kosten 
van de locatie in Vierhouten 
te moeten betalen terwijl 
we het Watjestreffen toch 
niet door konden laten 
gaan. 

Een financieel risico dat 
we als bestuur niet 
verantwoord vonden. 
Langer wachten betekende 
ook deelnemers langer in 
onzekerheid laten. 
Langer wachten betekende 
ook de weg afsnijden voor 
een alternatief. 

Een andere overweging is 
de aard van het Watjes-
treffen: Als iedereen in zijn 
eigen tentje kan slapen is 
het besmettingsrisico te overzien en kan iedereen daar de risico’s en verant-
woordelijkheden in nemen die hem/haar verantwoord lijken, maar bij het 
Watjestreffen lig je met vijf “onbekenden” in een klein huisje in stapel-
bedden. Ongetwijfeld is/was dat voor veel leden een brug te ver en dit 
betekent dat de opkomst ook niet in te schatten was. 

Op een gegeven moment vond het bestuur dat het een knoop moest doorhak-
ken: Over op Plan B dus, of eigenlijk…. Over op het eerste deel van plan B.

In plaats van een treffen in het watjes weekend reden we een toertocht: Zo’n 
gelegenheid waarbij iedereen op eigen verantwoordelijkheid een stukje gaat 
rijden. Alleen heel toevallig allemaal tegelijkertijd en op het zelfde traject. 
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Juridisch flexibel voor het geval dat evenementen nog altijd niet toegestaan 
zouden zijn en alle ruimte voor iedereen om op een verstandige/veilige 
manier om te gaan met coronamaatregelen. 

Het tweede deel van “Plan B” is een extra treffen in november. Een soort 
“uitgesteld Watjestreffen 2022” op de zelfde locatie in Vierhouten. Als ik dit 
schrijf zijn we nog op zoek naar een pakkende naam. “Vallende bladeren 
treffen” lijkt mij persoonlijk wel wat, al heeft Hidde daar als evenementenco-
ordinator natuurlijk het laatste woord in.  

Elders in dit blad staat meer informatie over het verplaatste treffen. Net als 
een verslag van de gereden toertocht. 

Op dit moment wordt er 
gepuzzeld op het voorjaars-
treffen en ik hoop een 
ieder daar te mogen 
begroeten. 

Mèt of zonder Rus, want 
zoals ik het onze secretaris 
laatst verwoordde: Van onze 
club worden mensen lid, geen 
motoren. Ik vond dat een 
mooi idee. Bijna Olympisch: 
meedoen is belangrijker dan 
winnen. Zoiets dan. 

Tot binnenkort!!

Arjen van Viegen
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Van de redactie

Zo, de eerste twin van 2022 ligt weer voor je. Hopelijk gaan we elkaar dit 
jaar weer wat vaker zien, de vooruitzichten zijn goed. Op het watjestreffen 
na, wat vervangen is door een rit, lijkt het erop dat we de weekeinden kun-
nen laten doorgaan. Van mij mag het, ik heb er echt zin in dit jaar. 

De kalender is gevuld en we trappen binnenkort al weer af met een zand-
happertjesrit in Brabant. Twee jaar lang hebben we hem niet door durven 
laten gaan maar dit jaar lijkt het er toch weer van te komen. Benieuwd of er 
veel veranderd is op de paden en lanen in Brabant en Belgie. Verder ook 
de uitnodiging voor de ALV, met een beetje geluk de eerste na twee jaar 
die weer ouderwets op het voorjaarstreffen gehouden kan worden. Hopelijk 
zullen jullie daar in grote getallen opdagen om het reilen en zeilen binnen de 
club te bespreken met elkaar.

Het voorjaarstreffen en najaarstreffen liggen voor mij met gemak in bereik 
van de russen dus dat zou moeten gaan lukken dit jaar. Zomer in Friesland 
ga ik proberen met de K750 aan te vliegen (wel op het karretje denk ik) 
dus met een beetje geluk gaan jullie die banaan van me een tijdje niet zien 
op treffens. Krijg ik misschien ook weer wat minder commentaar te verduren 
erover. 

Ik moet zeggen dat ik er zin in krijg. De laatste periode was het vooral wer-
ken, werken en werken en het wordt tijd om eens wat meer tijd voor mezelf in 
te ruimen. Weliswaar heb ik mijn zinnen af en toe goed kunnen verzetten met 
de bouw van de K-750, werknaam ParaStoyka maar zo’n weekeinde weg 
doet veel goed voor me merk ik. Hopelijk lukt dat dit jaar weer. 

Over de ontwikkelingen in de wereld tussen Rusland en Oekraïne wil ik het 
niet hebben, ik vind niet dat het iets is waar ik een standpunt over kan of wil 
innemen op dit moment, ik ga het dan ook niet doen. Ik vind het niet prettig 
voor de mensen die ik ken die er redelijk dicht in de buurt wonen en werken. 
Hopelijk gaat het allemaal meevallen maar voor nu heb ik daar een hard 
hoofd in. 
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In deze Twin vindt je een afsluitend verslag van de bouw van de K750. Die 
mevrouw is nu wel ver af denk ik. Het wordt weer tijd om anderen de ruimte 
te gunnen het blad te vullen. Ik ben benieuwd wie het stokje op durft te 
nemen en me gaat bestoken met kopij. Dat is best wel nodig trouwens want 
alhoewel die twins elke keer wel vol komen zou ik het wel heel fijn vinden als 
we eens wat materiaal op voorraad hadden liggen voor de komende Twins. 
Maar ja, het leven van een redacteur gaat niet altijd over rozen.

Verder alvast een aantal aankondigingen voor onze activiteiten tot in de 
zomervakantie. Pak je agenda erbij en blokkeer die weekeinden alvast. Doe 
jezelf een plezier daarmee want missen wil je ze ook niet natuurlijk.

Tot ziens,

Benno

Wij doen in de RT geen politieke uitspraken of geven meningen die daar op 
zouden kunnen wijzen en het volgende is ook beslist niet politiek bedoelt !
Jullie snappen al dat ik richting de afgelopen gebeurtenissen ga zinspelen ! 
Wat er in het oosten gebeurt op het moment is humanitair vreselijk !

Maar als ik daartegen wil ageren zijn daar ander kanalen voor en niet dit 
boekje ! Het enige protest wat ik wil vermelden is dat ik persoonlijk alle rode 
vlaggen tot not done heb verklaard en heel ver heb weggeborgen en mis-
schien wel wegdoe!

Dit had ik al gedaan voordat ik van onze Australische vrienden hoorde dat 
er verschillende rijders op de weg heel onheus bejegend werden ! 

Er werd zelfs door iemand van het bestuur op de Facebookpage(unofficial 
RMOA site) hier melding van gemaakt met de dringende vraag deze op te 
bergen ! 
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Ik ga dit uiteraard niet doen maar denk er eens over na, er rijden best wel 
veel UA vrachtwagens rond en ik kan me voorstellen dat dat de befaamde 
rode lap voor hun is ! En om evt. heethoofden met een sterke mening en 
weinig herseninhoud ook niet uit te sluiten!

Verder met leukere zaken, Corona, voorlopig weinig tot geen beperkingen, 
eindelijk er mag weer een boel gaan gebeuren !! Niet iedereen heeft van het 
voorafje genoten, maar ik was er wel bij :-) De “Watjestreffenrit” , het was 
heerlijk om weer met een stel UDCNers rond te rijden!

De rest van het menu heb ik vast op de kalender gezet en ga pogen er zeker 
bij te zijn !

Nieuws van het motorfront, Anoushka ligt al een tijdje op de operatietafel, 
de kleppen sloten niet goed ! De vering was er een beetje uit (1 veer in tien-
tallen stukken en een andere kneep ik wat samen en had gelijk 2 veren).
Gelijk de reden gevonden waarom er olie verspild werd, maak ik gelijk 
schoon en nieuwe ringen plaatsen. Nog wat andere kleine reparaties/verbe-
teringen en dan zou ze weer kunnen.

Natasja loopt gelukkig weer, weet nog steeds niet wat het exact was maar 
nadat ik bedrading hier en daar wat veranderd had en terug naar puntjes 
met dubbele uitgang bobine wilde ze weer vonken en aanslaan ! Ondanks 
dat de halgever goed werkte en de bobine niets aan mankeerde kreeg ik 
geen vonk ! Ga het nog wel een keer proberen en uitzoeken ! 

Tonja heeft een kenteken maar daar wil ik nog een hele boel aan verande-
ren, dus helaas pindakaas, die zien jullie voorlopig niet!

Dit was mijn relaas voor deze keer, gebruik je hoofd, keep the rubber under, 
ride safe !!

John
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De HAMYAK ATV

Maak kennis met de Russische hamster, een all-terrain, mono-tracked motor-
fiets, Door Amirul Azreen-19/04/2021

Af en toe komen ze tevoorschijn, de exoten en gekke machines die in het 
oostblok worden aangetroffen. Er zijn er al een paar gepasseerd in de Twin 
en meestal zijn het alleen showvoertuigen, gemaakt voor het uiterlijk. Zo af 
en toe echter zit er iets praktisch tussen en werken ze gewoon. 
Lees en oordeel zelf in dit geval. 

De HAMYAK ATV, een terreinmotorfiets gebouwd door een Russische 
ingenieur, Eduard Luzyanin.

De HAMYAK of HOMYAK – hamster in het Russisch – werd zo genoemd 
vanwege de motorfiets zijn 'ongekende mobiliteit' om elk soort terrein met 
gemak te veroveren. 
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Vooral in de sneeuw, zand en modder zou hij, net zoals hamsters, overal op 
en over kunnen klauteren om zijn weg te vinden.

Luzyanin gaf een preview van zijn nieuwste uitvindingen via een video op 
YouTube, de link staat onderaan in het artikel. Zoals je daarin kunt zien, heeft 
de motorfiets geen besturing. In plaats daarvan is de enige manier om de 
fiets te draaien het verschuiven van het lichaam van de berijder, net zoals 
surfen op een skateboard, of het optillen van de voorkant om hem in een 
andere richting weer weg te zetten. 

De HAMYAK wordt aangedreven door een 150cc-motor die een topsnelheid 
van 43 km/u kan bereiken (maar met een aanbevolen snelheid van 20 km/u 
vanwege het ontbreken van schokdempers en vering). Met een gewicht van 
slechts 83 kilogram kan de HAMYAK gemakkelijk in een normale auto wor-
den gemonteerd en vervoerd.

https://www.bikesrepublic.com/featured/meet-the-russian-hamster-an-all-terrain-
mono-tracked-motorcycle/

https://youtu.be/DVs3-hIYjFA
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Even voorstellen I
Door: Olav Witkamp

Mijn naam is Olav Witkamp en vanaf 2022 ben ik lid van de Ural Dnepr 
Club. Ik ben 29 jaar oud en sinds mei 2021 getrouwd. Na 3 jaar in een 
appartement te hebben gewoond, hebben wij toch besloten een hoekhuis met 
garage te kopen. Na heel wat maanden ons huis te hebben verbouwd heb ik 
eindelijk wat tijd gekregen om in de bijbehorende garage te gaan rommelen. 
Want tijdens de Corona lockdown is er tijd genoeg om aan een project te 
beginnen. Mijn laatste project was een Puch Grand Prix John Player Special. 
Prachtige brommer, maar als je ook motor kan rijden is het toch niet meer zo 
interessant. Ook heb ik mijn vader vaak geholpen met het sleutelen aan zijn 
BMW R90S, een geweldige motor, maar voor mij veel te duur als hobby. 
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Het boxer motorblok vind ik wel heel erg leuk rijden. Zo heb ik een BMW 
R1150R gehad en heb ik nu een R1200R naast het hobby project. Maar deze 
relatief nieuwe motoren zijn niet probleemloos. De R1150R rookte flink bij het 
starten hiervoor heb ik de klepseals moeten vervangen, later is ook de ABS 
pomp nog onder garantie vervangen. Alle andere probleempjes heb ik altijd 
zelf gerepareerd of in ieder geval eerst geprobeerd. Nu heb ik een BMW 
R1200R welke onlangs uiteraard problemen kreeg met de ABS pomp (Leren 
ze het dan nooit J. Dit heb ik gerepareerd door een nieuwe ABS pompmotor 
te plaatsen maar sleutelen aan deze “nieuwe” motor valt niet mee, je kan 
echt nergens makkelijk bij. Toch blijft een boxer echt heerlijk rijden dus toen 
ben ik gaan zoeken naar een betaalbare hobby boxer motorfiets. 

Zo ben ik uiteindelijk uitgekomen bij mijn Dnepr uit 1976. Ik ben er nog niet 
helemaal zeker van welk model het is maar ik denk een MT-11. Volgens het 
RDW is het een Ural M66, maar dit klopt denk sowieso niet. De motor (solo) 
komt van RB motorhandel en was echt een project. De motor was net binnen-
gekomen en kwam ergens uit een schuur. Starten deed hij niet maar ik zou 
er alle onderdelen bij krijgen om hem weer rijdend te krijgen. Thuis meteen 
begonnen met de motor volledig te demonteren. 

Nu ik toch niet weet welke model het is heb ik besloten de motor niet volledig 
te restaureren maar de patina te behouden en het een en ander te vervan-
gen geïnspireerd op de K750 look. Tijdens het sleutelen ben ik er wel van 
overtuigd dat de motor een zwaar leven heeft gehad als crossmotor. 

Het stuur was onder de gashendel gebroken en gelast en alles wat ik open 
maakte had vol water gestaan (hoge drukspuit wassen?). Het frame heb 
ik opnieuw gespoten nadat de montage plaat voor een solo zadel is toe-
gevoegd en de overige delen in de blanke lak gezet om de patina te 
behouden. Het motorblok en koppeling weer vrij gemaakt en ik heb er K68 
carburateurs en elektronische ontsteking opgebouwd. Ook de cardan over-
brenging is vervangen de pion-as was gebroken. Toen de motor weer zo 
goed als rijklaar was heb ik toch besloten om een zijspan te kopen. Ik dacht 
dat deze roestvrij was maar hier heb ik toch wat werk aan gehad. 
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Ook wilde ik deze 
qua kleuren matchen 
met de motor, donker 
groene body met 
licht groen streep en 
de wielen in 
gebroken wit. 

Uiteindelijk de eerste 
proefrit met zijspan, 
maar ja ik wist 
natuurlijk niet dat je 
deze moet afstellen. 
De eerst bocht die ik 
tegen kwam reed ik 
direct naast de weg in de bosjes. Niks aan de hand maar wel even schikken. 
Met een goed afgestelde zijspan rijd het eigenlijk heel comfortabel. 

Af en toe moet ik ook een stuk over de snelweg, maar dat gaat eigenlijk 
best goed. 110 km/h op de teller van de auto die mij volgde, de teller van 
de Dnepr geeft iets tussen de 70 en 90 km/h aan (haha).

Uiteindelijk is het “hobbyen” sneller gegaan dan gedacht. Ik had namelijk 
met mijn grote mond toegezegd de motor mee te nemen op zomerkamp van 
de Scouting. Het was geweldig om hierop Indiana Jones te spelen (In de film: 
Indiana Jones and the Last Crusade, zit ook een Dnepr MT-11 in namelijk J)
Ik hoop jullie snel eens te ontmoeten op de treffen en de andere Dneprs en 
Urals te zien. Oh ja, voor dat ik het vergeet. Ik lees in nummer 125 en 126 
dat er veel namen worden gegeven aan de motorfietsen. Ik zat zelf te 
denken aan Nikita van het gelijknamige nummer van Elton John over Rusland. 

Met vriendelijke groet 

Olav
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Watjestreffen 2022 – Toertocht 
12 februari 2022 – Utrechtse Heuvelrug (96 km)
door: Ruth Meijer

Zeist-Soest-Leusden-Woudenberg-Utrechtse Heuvelrug-Wijk bij Duurstede-
Utrechtse Heuvelrug-Woudenberg-Scherpenzeel-Barneveld-Leusden-Wou-
denberg-Scherpenzeel-Woudenberg-Utrechtse Heuvelrug-Woudenberg-Zeist

We kunnen weer! Volgens mij was dit de eerste toerrit sinds lange tijd en voor 
mij de eerste met UDCN.

Even voorstellen:
Ruth, 50+ een geboren Drenth 
uit Vlaardingen. Ik rij vanaf mijn 
20ste motor. Honda CB500 ’74, 
Triumph Tiger ’77, wat jappen tus-
sendoor en als een van de laatste: 
een Moto Guzzi Hydro Convert 
automaat 1000CC met zijspan 
(Ed Pols). Maar door werk, kind 
en honden kwam het rijden er niet 
meer van en stond het span weg 
te kwijnen op straat. Dus heb ik 
hem verkocht aan iemand die hem 
goed ging onderhouden. 

Maar ja, de liefde voor motoren gaat eigenlijk nooit over …..
Een tijdje geleden heb ik bedacht toch weer zijspan te willen rijden met het 
oog op een verre reis in de toekomst oostwaarts. Dat kan Polen zijn, maar 
liever nog iets verder. Dromen mag. En leren sleutelen staat ook op mijn 
lijstje…..

Zodoende ging ik van de week bij voorzitter Arjen op bezoek en werd mijn 
hoofd gevuld met allerhande nuttige en interessante weetjes over de Urals en 
Dneprs. Mijn hart ging al uit naar de zijkleppers, maar toen ik de K750 in het 
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echt zag was ik verkocht. Wil 
ik dit echt? Gonst het steeds 
door mijn hoofd……je bent 
gek. Misschien.

Zodoende ben ik afgelopen 
zaterdag (12 februari) met 
mijn bestelwagen richting de 
bossen van Zeist gereden 
om aan te kunnen haken bij 
het watjestreffen 2022. Mijn 
kasten bleken behoorlijk leeg, 
geen warme motorbroek te 
vinden, dus enigszins slecht 
gekleed ben ik in de Ural-
bak van Arjen mee-gereden. 
Gelukkig kreeg ik onder-
weg nog een paar warmere 
handschoenen dan de mijne 
aangereikt. (Van die meneer die een vastloper had met zijn Rus op weg naar 
het treffen?).

We vertrokken vanaf carpoolplaats Zeist waarmee de tocht begon met een 
aantal N-wegen. Na de eerste paar minuten ontbraken er al een aantal 
mensen …gaat dit altijd zoJ of was men door ‘t Corona tijdperk het rijden 
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verleerd? Het is toch ook wel een kunst om in een stoet te kunnen rijden.
De meneer op de Chinese fiets met span hield het voor de eerste koffieronde 
voor gezien. Zijn er toen nog anderen afgehaakt? Wij, vooraan in de stoet, 
kregen klachten dat het te snel ging, een tandje minder dan maar. Leuke 
dorpjes met fraaie huizen, en bossen wisselden elkaar af.
De eerste plaspauze met koffie en koek was bij Landgoed huppeldepup. 
Wat een verwennerij; warme koffie en veel koek! (bedankt, Hidde). 

De plasplek was minder ideaal, maar als je moet dan moet je. En hup, weer 
door. De zon scheen, een frisse wind en we slingerden over de dijk. Prachtig 
uitzicht!. 
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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

(073-5495470)
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Ergens tussen A en B, stond Benno met snert en warme chocolademelk! Het 
was een ruim stukje veld waarbij ik nog eens goed naar al die prachtige 
machines kon kijken. Zoek de verschillen, zoek de overeenkomsten.
Bij het vertrek wilde een motor met span niet starten…duwen, duwen….
de mannen warmgedraaid, maar de motor bleef koud. Helaas, deze bleef 
achter.

Het laatste stuk ging voor de wind. Geen achterblijvers meer, toch? Via de 
berm reden we de carpoolplaats weer op. Brrrr, ik had t koud, maar vond 
het super tof! Altijd leuk om in het bakje te zitten, is weer heel anders dan 
een bakje besturen, ‘t maakt mij blij.
Leuke mensen ontmoet; een relaxte club! Ik denk wel dat het past.

De dag erna gelijk wezen kijken naar de K750 met span van oud clublid 
Nutte Visser in Boekelo, die te koop staat. Ook even gereden. Wauw! De 
keuringsexpert gaf groen licht. Gaat dit hem echt worden? Heel spannend 
allemaal!

Groeten, 

Ruth
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19 maart ZANDHAPPERSRIT
door: Benno van Ham

In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer het uiterste uit mens en 
machine halen met een dagtocht door de modder en/of stof. 's Morgens
beginnen we met koffie en een worstenbroodje, waar dat hoor je bij het 
opgeven. Niet zoals gebruikelijk bij Robke in ieder geval. In de middag stof/
modder wegspoelen op een terras en eind van de middag weer naar huis.
Dat is in het kort het programma van de zandhappertjesrit.

Voor de negende keer al rijden we deze in de omgeving van Chaam, 
Ulicoten, Baarle-Nassau. Dit jaar staat hij voor 19 maart op de kalender. 
Houd je stofmasker bij de hand of je laarzen in het span (afhankelijk van het 
weer) en meld je op tijd aan voor dit 1-daags evenement.

De bedoeling van de dag is om een rondje, achtje te rijden met als start en 
finish Baarle-Nassau. Vanaf hier vertrekken we om ca. 10:30-11:00 uur voor 
een 60-80 km. lange rondrit door Brabant. Minimaal de helft van die kilo-
meters zal op het losse zand doorgebracht worden tussen de akkers of in de 
bossen. 

Onderweg stoppen we voor een hapje en drankje en aan het einde van de 
rit is daar ook gelegenheid voor natuurlijk. We zijn nog even kijken waar en 
hoe maar meestal wordt er goed voor ons gezorgd.

Om de paden in de buurt te beschermen, is het niet de bedoeling om hier 
als motorcrossend Nederland volgas doorheen te duiken. Maar gewoon een 
leuk ritje te maken met gelijkgestemden op  oude brommers. We gebruiken 
hiervoor de 'Groene Code' die Off-roadend Nederland zou moeten kennen. 

Rustig waar het moet en respect voor de andere weggebruikers horen daar-
bij. Ik rijd prive veel in deze omgeving op het zand en wil dat ook kunnen 
blijven doen. Lomp crossen is niet de bedoeling en wordt ook niet gewaar-
deerd en er zal op worden toegezien door de organisatie dat het ook niet 
gebeurd !!
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Startpunt

Wordt bekend gemaakt bij opgave.  Denk er ook aan dat in België mond-
kapjes nog WEL noodzakelijk zijn in de horeca en bij winkelbezoeken.

Starttijd tussen 10:00 en 11:00 uur.

In de buurt is ruimte om aanhangers te parkeren dus ook voor de voor- 
zichtigen, of verder weg wonenden onder ons, een goed moment om de echte
kracht van een Oostblok-motor te leren kennen. Onze motoren zijn nu een-
maal gemaakt om vooruit te blijven komen op slechte wegen. Ook al heb je 
nog weinig ervaring met rijden buiten de gebaande wegen, dat maakt niet 
uit. We passen ons vanzelf aan de langzaamsten aan en dat gaat zeker niet 
ten koste van de lol.

Geef je op bij:
Benno van Ham,  benno@udcn.nl
06-37529277
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De TIEN van de TWIN
door: Marion Bilars

Ditmaal met:

Naam:Marion Bilars 
(vanwege een communicatie fout 
vul ik zelf maar wat in...) 
Leeftijd:  67 
Gezinssamenstelling: 
Getrouwd met Eef reeds 43 jaar.
Twee kinderen Emil en Ilja, Eén schoondochter Annemiek, een schoonzoon
Rob en twee super leuke kleindochters: Eefje en Sterre 
Beroep:  Pensionado 
Motorpark: Dnepr
Lid van de UDCN sinds: 2002

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

Nadat Eef (mijn  man) was 
gestopt met zijspancrossen, 
gingen wij ons oriënteren op 
andere soorten van zijspan 
rijden. Eef kocht een oude Dnepr 
met en losse zijspan. Na veel 
sleutelen, kreeg hij de boel aan 
de gangen toen was het heerlijk 
toeren geblazen.....alhoewel het 
was elke keer sleutelen, sleutelen 
en nog eens sleutelen! 
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2.  Wat is je beste herinnering aan je span?
Heerlijke buitengeuren ruiken  als ik in de bak zit. Genieten!

3. En wat is je slechtste herinnering aan je span?
Harde hagelbuien, vooral toen we een keer naar het Watjes treffen onder-
weg waren, Dat voel je wel.

4.  Heb je een leuke anekdote over de club?
Bij elk treffen gebeurt er wel wat, Op het treffen in Texel werd één van onze 
leden aangesproken omdat men dacht dat we rond reden met verstandelijk 
gehandicapten.
    
5.  Heb je nog andere hobby’s?
Ja zijspancross wedstrijden bezoeken in binnen en buitenland,  naar de TT 
in Assen en alle Moto GP races volgen. Lezen, tuinieren,winkelen,borrelen en 
genieten van het leven.          
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6. wat was je beste treffen ooit?
Alle treffens zijn geweldig.
      
7. Welke motor uit het UDCN bestand vind jij het mooist?
Ik vind eigenlijk alle motoren van de club wel gaaf. 
Speciale aandacht voor: Die van Mario Vissers en die mooie rode van Jan 
Wassenaar en  natuurlijk de Ural van mijn schoonzoon Rob.

8. Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?
Nee want ik ben totaal niet technisch.Ik zit in de bak en geniet...

9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een opmer-
king?
Ja ik hoop dat we eindelijk weer “gewoon” van de treffens kunnen genieten 
zonder corona regels.

10. Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN? 
 Fred Terluin uit Akersloot
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UDCN Agenda 2022

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 2 april 2022
Onze  Sleuteldag is dit jaar vlakbij Hilversum in het plaatsje Ankeveen, 
daar heeft een van onze leden, Mario Smits, ruimte beschikbaar gemaakt.  
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.

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.

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.
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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.

Prewintertreffen Vierhouten 11,12 en 13 november 2022
Als opwarmertje voor de winter nog even een weekeindje weg in Watjes-
treffenstijl.

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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Project ParaStoyKa, III
door: Benno van Ham

Nu er een rollend frame staat kan ook het aanleggen van de electra begin-
nen. Als basis heb ik gewoon een K750 draadboom gebruikt die je nieuw 
kunt kopen, dan zit er in ieder geval alles op. Op de oude motor zat een vrij 
knullige oplossing met een paar brommerschakelaars om de verlichting etc. 
te regelen, dat kan anders. Ik gebruik omdat het mooier is gewoon een oude 
zijklepper manette met claxon. De manette heb ik niet meer nodig met de 
moderne ontsteking maar voor het leuke zit er gewoon een dummy-kabel met 
veer aan zodat je er wel mee kunt spelen.

Als grootlichtbediening heb 
je natuurlijk de mechanische 
oplossing met een schakelaar 
in de koplamp die met een 
staaldraadje gestuurd wordt. 
Ik heb het iets anders opgelost. 
Ik heb gewoon een mini-relais 
in de koplamp gemonteerd en 
een kleine drukknop met lampje 
onder de manette gemaakt. Met 
een druk op de knop groot licht 
met een duidelijke blauwe aan-
duiding. Met de oude M72 ging dat nog wel eens verkeerd en ik was dan 
met groot licht rond aan het rijden. Zonder erg erin natuurlijk want iedereen 
zwaait en knippert naar een Rus. 

Verder is er niet heel veel aangepast. Ik heb wel naar alle lamp-armaturen 
een extra massa-draad getrokken zodat ik zeker weet dat het werkt. Verder 
had ik in eerste instantie het plan om een opgevoerde 6v- dynamo te gebrui-
ken. Heb ik al vaker gedaan maar met deze hield ik problemen. Dynamo 
leek goed, regelaar leek goed. Combi wilde niet werken. Na er twee weken 
tussendoor mee gerommeld te hebben was ik het beu en heb ik besloten om 
maar door de zure appel heen te bijten. 
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In Polen heb ik 
een dure, nieuwe 
12 volt 130 
watt dynamo 
met regelaar 
gekocht. Super 
simpel aan te 
sluiten en ineens 
een overdaad 
aan vermogen en 
spanning. 

Vanaf net boven 
stationair tegen 
de 14 volt op de 
accu is onge-
kend. Alle lampjes had ik al voor LED exemplaren gewisseld met het oog op 
de oude dynamo maar dat blijkt dus niet nodig. Ik heb nu wel in ieder geval 
genoeg verlichting op de motor.

Verder heb ik een extra voeding de bak in geleid met een gewone 12 volt 
aansluiting en een USB lader met voltmeter. Altijd gemakkelijk om de tele-
foon op te laden of iets anders. Zo, die klus was ook weer geklaard. Nu het 
verdere opbouwen.. 

Maar eerst moest er natuurlijk een keer gestart worden. Nu kan ik nog overal 
goed bij. Met de elektra aangesloten, de ontsteking op gevoel gesteld wordt 
het tijd om haar eens aan te trappen. Voor de benzinevoorziening gebruik ik 
in deze fase gewoon twee grote injectiespuiten met een stukje benzineslang, 
vaak voor een prikkie bij de apotheek te krijgen. Zuiger van de spuit eruit 
trekken en vullen met benzine tot het niet meer in de carb. Loopt. Geeft straks 
meteen een goed idee of beide cilinders evenveel verbruiken.

Eerst even een paar trappen om wat olie op gang te krijgen en wat meng-
sel in de carburateurs te krijgen en dan is het zover. Flink vlotteren, chokes 
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erop (want het is best frisjes buiten) en trappen maar. Na een paar trappen 
komt mevrouw al hoestend tot leven, op dit moment klinkt het allemaal nog 
niet zo heel fris maar het loopt. Even wat ruwe instellingen gekozen waarop 
ze blijft lopen en even afwachtten wat er gebeurd. Na een minuutje of 2 
is de benzine wel op en stopt de motor weer. Zo, die stap zit erop. Verder 
met de opbouw. Af en toe een keer starten om te kijken wat er gebeurd. De 
volgende ochtend is de eerste deceptie er, er ligt een behoorlijke plas olie 
onder de motor in de lekbak. Waar zou dit nu weer vandaan kunnen komen. 
Als ik de motor weer start en wat gas geef druipt de olie van de motor af. 
Het blijkt de cilindervoet links te zijn en na demontage blijkt de voetpakking 
dubbel te zitten en gescheurd te zijn, gelukkig dat is een duidelijke oorzaak. 
Na een uurtje zit alles weer in elkaar en kunnen we verder testen.

Na het voortvarende rollend en lopend krijgen was het even wachtten op de 
spuiter. Als je iemand de tijd geeft om het als een opvulklusje te doen dan 
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weet je eigenlijk al dat het wat langer zal duren. Maar ja, begin november 
was het zover en kwam het verlossend telefoontje, het spul lag klaar en of ik 
maar even de kleur kwam uitzoeken zodat het spuiten kon beginnen.
Lang zitten twijfelen tussen twee kleuren, klassiek wijnrood of het iets bruinere 
Zwart-rood. Uiteindelijk was de keus gemaakt en heb ik het spul laten spuiten 
in wijnrood.  Met een zwarte bies op een aantal delen ziet het geheel er ver-
zorgd uit. Dit wordt nog een mooi ding als het straks klaar is. Hij hoefde niet 
showroom strak maar gewoon netjes en dit is heel aardig gelukt.

Met al dat mooi glimmende plaatwerk kon ik niet wachtten om verder aan 
de gang te gaan met de opbouw. De oude zijspanbak (oude K750 bak)
was helemaal zo slecht nog niet. Had wel een paar deuken en butsen maar 
amper rot erin. Met een klein plaatje op een bevestigingspunt was dat 
eigenlijk wel opgelost. De bak is na het spuiten voorzien van een mat-zwarte 
verflaag aan de binnenkant, nieuw stoeltje en een vers zeiltje. 
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Die zeiltjes zijn trouwens een discussie op zich waard. Ik heb er hier een 
aantal liggen (al dan niet kapot) en geen een past er echt goed op die bak. 
Bij sommigen klopt de plaatsing van de bevestigingssleuven niet, anderen zijn 
veel te lang. Vreemd want op de MT-16 passen ze wel. Na wat meten aan 
de bak is ook dat raadsel op te lossen, de instap van de k750-bak die ik 
heb is 5 cm korter dan de MT-16 zijspanbak ? Metaal tekort, iets te krappe 
duimstok of gewoon Russische slordigheid bij het in elkaar steken, ik weet het 
niet. Zal dus een aanpassing vereisen om het goed te krijgen. De gaten moe-
ten wat verplaatst worden en het zeiltje wat ingekort. Komt goed..

Met de bak inmiddels helemaal af en klaarliggend om opgebouwd te wor-
den hebben we de motor er ook maar klaar voor gemaakt. 

Grotendeels past het allemaal vanzelf weer in elkaar. Met verse bouten en 
moeren is het hele ding weer opgebouwd. Voor mijn doel is hij weer wat te 
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netjes geworden maar ik ben er blij mee. Na montage van de tank en de 
zadels lijkt het echt op een K-750. Leuk fietsje hoor en net een maat groter 
dan de M72. Voor mijzelf blijft het een klein motortje hoor maar deze gaat 
een stuk comfortabeler worden dan de M72 was.

Ik gooi een paar liter benzine in de tank om alvast klaar te zijn voor een 
proefrit maar het komt er niet van. Na een drukke werkweek kom ik in de 
schuur en ruik benzine, dat is niet goed natuurlijk. Waar komt dat nu weer 
vandaan, het lijkt van de rechter onderkant te komen. En natuurlijk komt het 
pas naar boven nadat de tank gespoten is, ervoor was er niets aan de hand 
(had hem met water gevuld om te testen). Het kan nooit veel zijn maar lek is 
hij. Tank er weer af, goed schoonmaken en dan toch maar een poging wagen 
met Tankcure. Ik heb er nu 4 tanks mee gedaan en tot nu toe 3 stuks met suc-
ces want ook deze blijkt lekvrij na de behandeling. 

Met de motor helemaal af wordt het tijd voor wat testjes met starten, lopen 
en rijden natuurlijk. Ook is alles nagekeken en goed, het blijft spannend. De 
eerste rit door het dorp ging eigenlijk heel goed alleen liep de motor nog 
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niet helemaal lekker. Starten ging goed maar het rijden viel nog wat tegen, 
de motor hield wat in en kwam niet echt goed op toeren. 
Verder was de voorrem vooral sterk in niet aanwezig zijn en zakte het zadel 
echt te ver door. Tijd voor wat aanpassingen. Met een extra rubber blok 
onder het zadel, een iets latere ontsteking, een nogmaals afgestelde rem 
en een flink rijker mengsel werd het al een stuk beter. De motor is nu heel 
rijdbaar, wordt niet te warm en ik heb er al wat meer vertrouwen in. De 
voorrem begint te werken, achter remt redelijk en de zit is een stuk beter op 
deze manier. Nu begint de periode van de kinderziektes waarschijnlijk en het 
echt betrouwbaar maken. Ik heb verder maar 1 klein olielekje over, onder de 
linker cilinder, waarschijnlijk is het een van de twee kurken ringen onder de 
klepveren die nog wat olie doorlaat. Heb ik vaker gehad bij een zijklepper, 
na 100 km is het dan meestal wel dicht. We gaan het zien.

Nog een laatste modificatie dan, op de MT-16 heb ik de achteruitbediening 
verplaatst naar naast de tank, dat vind ik handiger dan in de modder te 
roeren en zoeken naar een pookje. Een vergelijkbare oplossing heb ik op de 
K750 ook gemaakt met een paar kogelkopjes, wat afval M5 draadeinde en 
een stukje vlakstaf kom je een heel eind. Om in dezelfde stijl te blijven heb ik 
ook hier een steeksleutel 13 gebruikt voor de bediening. Die Action sleuteltjes 
kostten bijna niets en zijn prima voor dit doel. Verderop in de Twin vindt je 
nog een beschrijving ervan.

Het laatste wat nog moet gebeuren is volgens mij een echte naam, de 
projectnaam dekt de lading al lang niet meer dus daar moet ik nog eens 
rustig over nadenken. Hopelijk kan ze dit jaar een keer mee naar een week-
einde. Dan kunnen jullie haar live aanschouwen en bekritiseren, planning is 
een beetje het zomerweekeinde van de club want Friesland vind ik toch al te 
ver om met Olga te doen, op de kar moet lukken. Succes met de eigen 
projecten en laat vooral af en toe ook wat aan de redactie horen zodat we 
een mooi blad kunnen blijven maken.

Groeten,

   Benno van Ham 
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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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Motocrypto nr. 127

Beste puzzelaars. Hallo mensen, helaas 
heeft geen van onze leden de oplossing 
van de vorige crypto ingestuurd en dat is 
jammer. 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit dan ook 
de laatste "Motocrypto" waar mee je je 
hersens kan pijnigen. Dus zet hem op! 
Bij algemeen protest kan dit voornemen 
wellicht worden voorkomen. Mocht je toch 
een mailtje hebben gestuurd, dan is die 
over het hoofd gezien, waarvoor excuses. Geef het dan wel even door.

De juiste oplossing was: 

1.Wanten, 2.Straalaandrijving, 3.Haasje Slakje, 4.Remschijven, 5.Standaard-
modellen, 6.Kruispunten, 7.Haarspeldbochten, 8.Tolwegen, 9.Driewielers en 
10.Modelauto's.

Nieuw opgave:
1.Stelen voertuigen.   w.gp.r.t.n
2.Gevaarlijke stickers.   b.mp.rkl.v.rs
3.Zit een kok op.   p.nz.d.l
4.Japanse nachtmerrie.   h.nd. dr..m
5.Probleem van Prorail.   sp..rv.rm.ng
6.Draait stationair.   b.l.st.ngvr.j
7.Ziekte van een motorhandelaar. b.rn ..t
8.Arts met AM-A-BE.   Rijbewijsdokter
9.Wapen van een pompbediende. sp..tp.st..l
10.Familie van de rupsband.  Vliegwiel
Veel succes!

Stuur je oplossing naar:   luijt.postma@gmail.com
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Algemene Ledenvergadering UDCN 
zaterdag 7 mei 2022 17.30

In deze vergadering zals het verslagjaar 2021 behandeld worden.

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Afscheid van Sandra Korpershoek als penningmeester en 
 benoemen nieuwe penningmeester (Rob Maier)

 Afscheid van Ruud Korpershoek als bestuurslid

 4. Gecombineerde notulen vorige vergadering 2020 en 2021

 5. Verslag secretariaat en ledenadministratie (Roel)

 6. Verslag penningmeester (Rob) 

 7. Kascommissie
 - verslag (Nico en Michael Wensveen)
 - benoemen kascommissie boekjaar 2022

 8. Verslag redactie Russian Twin (Benno)

 9. Verslag clubwinkel (Roel)

10. Verslag Activiteiten 2021 (Hidde)
 
11. Rondvraag
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Voorjaarweekeinde in Stolwijk
6 - 8 mei 2022

In eerste instantie hadden we een treffen aan de Lek voor ogen, je zou zeg-
gen genoeg water om een potentieel uit de hand gelopen vuurtje te kunnen 
blussen… Maar voor het stoken van een gezellig vuurtje moesten we naar 
een andere camping op zoek. In Stolwijk zijn ze daar een stuk schappelijker 
in en begrijpen ze hoe zielverwarmend een knappend vuurtje kan zijn, en 
vinden ze het heel normaal dat je ’s avonds een vuurtje wil stoken en hebben 
ze vuurkorven hiervoor beschikbaar.

De boerencamping die we gevonden hebben, heeft naast koeien en 
schapen ook nog een grasveld waar de camping is. Naast de stal zijn allerlei 
speeltoestellen te vinden voor de kids. De camping is vrij lang gerekt, en 
wij mogen bij elkaar staan wat verder naar achteren daar waar normaal 
gesproken het volleybal of voetbalveld zich bevind.
Op de camping is ook nog een kleine Taveerne waar Polder-Thais gegeten 
kan worden.
 
De camping ligt tussen Gouda en Stolwijk in, Tankstations in de buurt, ieder-
een kan dus met een gevulde tank van start gaan bij de toertocht.

Programma:

Vrijdag
Aankomst vanaf 13:00 uur op de camping. 

Zaterdag
Na het ontbijt start de toerrit, deze maakt een mooi rondje door het centrale 
deel van de bijbelgordel. Nooit geweten dat het aantal gelovigen in deze 
regio relatief hoog is  maar waarom zou wikipedia de waarheid niet spre-
ken. We gaan langs plaatsen zoals Waddinxveen, Schoonhoven, Gouda, 
Woerden en Bodegraven. Om hopelijk weer met zijn allen op de camping 
terug te komen.
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Na de rit is er geen tijd om rustig bij te kletsen, eerst is er de jaarlijkse Alge-
mene LedenVergaderin. Hiervan staat de agenda ook ergens in dit tijdschrift. 
Daarna mag er dan eindelijk gebarbecued worden.

Zondag
Ontbijten, inpakken en weer naar huis

Adres:
Boerencamping Stolwijk  " Vreede is Rijckdom"  
Beijerscheweg 11 
2821 NC Stolwijk
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Opgeven bij 
Hidde   evenementen@udcn.nl alleen per mail opgeven
Calamiteiten:  06-43232022

Kosten:
Het weekend kost €25 p.p., kinderen en dagbezoekers die alleen de toerrit 
meerijden zijn gratis.

Voor de nieuwelingen: Voor eten en drinken op een treffen zorg je zelf. 
Je kan er dus voor kiezen om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te 
koken, op de camping kan je eventueel ook Thais eten.

Op zaterdag is er de bring your own meat BBQ waarbij de organisatie alles 
verzorgt (vuur, stokbrood, salades en sauzen) behalve het vlees, vis, vegabur-
ger of wat dan ook je nog meer wilt schroeien, dit koopt ieder voor zich in, 
aan het eind van de toertocht.

Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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Zoekplaatje

Geen idee of het echt is, of zomaar een wild idee voor een computer-
spelletje maar toch ! Iemand zin om er een na te maken in het echt ?
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Even voorstellen II
Door: Erik Vrieling.

Ik ben Erik Vrieling, bijna 57 jaar, van beroep docent in het mbo te Gronin-
gen en opgegroeid in het mooie Drenthe. Tijdens mijn jeugd was ik druk met 
het repareren van bromfietsen die we voor weinig uit boerenschuren van de 
vorige eigenaar hadden losgepeuterd. Mijn belangstelling voor oldtimers is 
heel breed. Heb meerdere vervoermiddelen opgeknapt en zo weer nieuw 
leven ingeblazen. Of het nu ging om tractoren (Renault) auto’s (Volkswagen 
T2) motoren BMW R25/2 of bromfietsen (Honda Scoopy en Simson Schwal-
be), ik heb ze allemaal met veel plezier weer rijdend gekregen en er van 
genoten. Als je ziet wat dit spul tegenwoordig op moet brengen ben ik met 
terugwerkende kracht een rijk man.

Ik heb geen technische achtergrond maar met een handboek en gezond 
verstand kom je ook ver. Tegenwoordig is internet een handig hulpmiddel 
gebleken, maar dat hadden we vroeger nog niet.
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De laatste jaren ben ik vooral bezig met BMW motorfietsen van het K-model 
en heb hier een poosje hobbymatig wat handel in gedreven.  Een kwestie 
van niet te duur aanschaffen, meestal kwam de vorige eigenaar niet uit een 
technisch probleem, waardoor de prijs goed onderhandelbaar was. Na een 
opknapbeurt verkocht ik de motor dan door met een beetje winst, zodat 
de hobby eens wat anders aan te schaffen ook nog een beetje betaalbaar 
bleef. Ik ben getrouwd en vader van 2 jongens dus de inkomsten moeten een 
beetje verdeeld worden over het gezin en mijn uitspattingen.

Ben nu in het bezit van een BMW K1100 LT bj 1996 een BMW R1150 GS 
van 2002 en dus sinds een paar weken van een Ural zijspan van bj 1982, 
tenminste dat staat op het kenteken en de tank. (redactie: het is toch echt een 
late Dnepr Erik, waarschijnlijk een omgebouwde solo gezien de zijkapjes en 
het voorspatbord.) . Echte kenners weten ongetwijfeld om welk merk en type 
het gaat. Heb ook al vele solo-reizen gemaakt op de motor meestal in Oos-
tenrijk en Duitsland. Na een dagje rijden de wandelschoenen uit de koffer en 
de bergen in, Heerlijk! 
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Waarom nu een Rus? Bij het bekijken van filmpjes op internet en het 
bezoeken van diverse “Oldtimertreffens” werd ik toch wel nieuwsgierig naar 
de motoren die niet mooi zijn, maar gewoon simpel en praktisch zijn ont-
worpen. Toen ik mijn collega-docent vertelde dat ik een Ural had gekocht 
vroeg hij meteen of ik geld over had?! Als je je een beetje verdiept in de Rus-
sische motorfietsen dan hoor je veel negatieve verhalen, toch zie ik ook veel 
mensen die genieten van hun Russisch monster. 

Ben ik dan niet bang voor pech? Ik herinner me de restauratie van de Volks-
wagenbus nog goed. Hij liep op 3 poten, gelukkig had de buurman nog een 
blok liggen dat we voor 50 gulden mochten hebben. Blok erin geprutst, een 
proefritje door de omgeving van mijn woonplaats en op naar Hongarije. Wel 
de gereedschapskist en wat reserveonderdelen mee en altijd parkeren op 
een heuvel bij een stopplaats, zodat je hem gemakkelijk aan kon duwen. De 
ingebouwde koelkast trok de accu leeg, van een heuvel afduwen zorgt dat 
dan je snel weer op pad kunt.

Datgene wat je niet verwacht en toch op je pad komt, levert vaak de mooiste 
herinneringen op, hopelijk gaat dit met de nieuwe aanwinst ook zo. Ik kijk uit 
naar de leuke ontmoetingen met de andere leden.

Groeten, 

Erik
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Achteruit ermee maar dan wel gemakkelijker

Veel van onze Russen hebben een achteruit-versnelling in de versnellingsbak 
zitten. Dat is wel zo handig als je met bijna 400 kg leeggewicht dat gekke 
ding een keertje moet verzetten als je wat onhandig erbij staat. Ik weet bijna 
zeker dat het idee bedacht is door een jonge Russische soldaat/chauffeur 
toen hij weer eens liep te sjorren en trekken aan zo'n apparaat waar een te 
zware majoor op zijn gemakje in bleef zitten. Maar toch, over de oorsprong 
zullen we nooit het fijne weten maar gelukkig hebben veel Russen er een. Er 
zijn verschillende uitvoeringen van de achteruit te vinden.

Bij oude versnellingsbakken (zijkleppers bv.) zit er rechts vaak wel een 
pienter pookje maar dit is niet voor de achteruit maar om gemakkelijker 
de vrijstand op te sporen. Sommigen monteren daar een coulissenschake-
ling op met een schakelpook op de tank, ziet er wat ouder en stoerder uit. 
Ook sommige moderne Ural bakken hebben geen achteruit alhoewel er wel 
zo’n uitsteeksel zit.  Bij modernere Uralbakken en Dneprbakken zit aan de 
rechterkant een schakeling voor de achteruitversnelling. Werkt op zich prima 
maar de bediening is wat onhandig daar beneden. Op mijn MT-16 komt 
daar nog eens bij dat het daar wel eens wat modderig kan zijn en dan heb 
je ook geen zin om te zitten roeren. Daarom heb ik al jaren geleden besloten 
om die bediening omhoog te halen met een simpele oplossing. die staat ook 
al ergens in een oude Twin maar weet zo niet meer welke. Tijdens het prutsen 
aan mijn recente project besloot ik om het ook hier uit te voeren maar dan 
weer net wat anders. 

Je kunt natuurlijk ook zo'n tankschakelsetje kopen voor teveel geld maar het 
is veel leuker om het zelf te maken. En veel heb je niet nodig. 

• Stukje vlakstaf 10x4
• fatsoenlijke boortjes 5 en 9 mm.
• M8 boutjes en moeren
• 2 kogelkopjes M5/M6
• Draadeinde M5/M6
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Zaag een stukje vlakstaf op lengte en maak er een haakse hoek in. Hoe lang 
het moet zijn hangt een beetje van de tank af. Ik heb het zo lang gemaakt 
dat de hoek nog net onder de tank val; 20 cm lang, haakse hoek op het eind 
van ca. 3 cm. 

In het omgezette deel boor je ook een 8mm gat. Boven op het blok zit een 
beugel die het blok aan de bovenkant van het frame vastzet. Deze beugel 
zit als het goed is met 2 draadeinden op het blok gebout. Hartafstand is 45 
mm. Boor in de strip twee gaten van een ruime 8-9 mm zodat deze over de 
gaten past. Daarna kan de beugel weer vast op het blok gezet worden. de 
beugel steekt nu uit aan de rechterkant van het blok.

Het schakelpookje van de versnellingsbak demonteren en ergens een gat 
boren waar de kogelkop doorheen kan, in mijn geval zit dat gat halverwege 
het pookje, daar zit een mooi vlak stukje. Let op want het pookje loopt vlak 
langs de versnellingsbak, als je het gat te hoog boort dan loopt het niet 
lekker meer. Aan de tankkant heb je natuurlijk ook nog een pookje nodig en 
daarvoor gebruik ik eigenlijk altijd een goedkoop steeksleuteltje van bv. de 
Action. 
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Je hebt meteen een grappig item erop 
en omdat er al een steek-ring-aan-
sluiting 13 mm aanzit kun je gewoon 
een M8-bout erin steken. In dit geval 
gebruik ik een langere bout met eerst 
een ring en een moer erop. Dan de 
steeksleutel erop en nog een ring en 
moer om het geheel vast te zetten. Je 
kunt natuurlijk ook een ander pookje 
maken maar deze heb ik meestal wel 
liggen in de bak goedkoop gereed-
schap.

De Steeksleuteltjes laten zich vrij 
gemakkelijk doorboren en warm 
buigen zodat je hem mooi kunt rond-
buigen om de tankvorm te laten volgen.
In het steeksleuteltje boor je ook een gat voor het kogelkopje.

Monteer het hele spul op de motor. Voor de tankkant gebruik ik tussen de 
moeren en het beugeltje twee fiberringen die je in de bouwmarkt voor je 
kranen kunt kopen) Houd het spul toch een beetje op spanning zonder veren 
te hoeven gebruiken.

Als alles gemonteerd is kun je de draadstang op lengte zagen zodat hij er 
netjes tussen zit, soms moet je nog een klein knikje erin maken om te zorgen 
dat e.e.a. netjes vrij loopt langs de carburateur (zijkleppers) maar dat is 
geen probleem. Voor het nette schuif ik er nog wat krimpkous overheen zodat 
het er netjes uitziet.

Zo, met een uurtje knip en plakwerk heb je ook een verhoogde achteruit-
schakeling op de motor. Hoef je nooit meer te bukken en wroeten naast de 
motor om dat pookje te vinden Doe er je voordeel mee.

   Benno
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SLEUTELDAG VOORJAAR  
zaterdag 2 april 

Check je agenda nog even, de datum is een 
weekje verschoven.

Onze  Sleuteldag is dit jaar vlakbij Hilver-
sum in het plaatsje Ankeveen, daar heeft 
een van onze leden, Mario Smit, ruimte 
beschikbaar. 

Er moeten nog wel een paar auto’s ver-
plaatst worden. Maar dan is er toch een 
mooie ruimte beschikbaar. Er is ook genoeg 
ruimte om te parkeren. 

Op onze sleuteldagen kan er gesleuteld 
worden aan zeker ook de wat grotere 
problemen van onze motorfietsen, met of 
zonder hulp van de verschillende aanwezige specialisten. Ook kan je mee-
kijken met andermans projecten zodat je daar weer wat van kan leren of 
becommentariëren. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon erg gezellig.

Naast sleutelen kan je ook onderdelen uitwisselen, ruilen of weggeven. Dus 
heb je nog wat ongebruikte onderdelen liggen, wie weet maak je iemand 
anders er blij mee.

Jan Wassenaar heeft voor ons wat geschoven in zijn agenda en kan als onze 
vaste onderdelen leverancier ROLPA weer aanwezig zijn. Heb je iets nodig, 
en wil je zeker zijn dat hij het meeneemt, neem dan even contact op met Jan.

De organisatie zorgt voor koffie en thee, en een lunch in de middag.
De sleuteldag is gratis maar geef je wel op voor deze dag, dan kunnen we 
rekening houden met inkopen en kunnen we ook eventuele wijzigingen door-
geven. 
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De dag start om 10 uur en stopt aan het einde van de middag.

Je bent welkom bij: Mario Smit
   Op het terrein van Boer Brouwer Stal de Postkampen
   Cannenburgerweg 71e 
Ankeveen

Opgeven bij: Hidde van der Linde, evenementen@udcn.nl

Heb je een groter probleem dat je wilt gaan aanpakken op de sleuteldag, 
geef dit dan aan met een duidelijk beschrijving dan kan onze technische 
specialist eventueel contact met je opnemen, of zorgen voor het juiste 
gereedschap. 
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Watjes toertocht.
door: Ilja Bilars

Helaas ging het watjes treffen i.v.m. de corona maatregelen voor de tweede 
keer op rij niet door. Wat is dit toch jammer! Geen kampvuur met een gezel-
lig drankje, geen erwtensoep van Benno met een gezellig drankje, geen 
toertocht met na afloop een gezellig drankje, geen nachten doorbrengen in 
een blokhut, gepaard met de meest verschillende (soms zelfs wat afschrik-
kende wekkende) geluiden en geuren… Maar ondanks dat het watjestreffen 
niet door ging, ging de toertocht wel degelijk door! Hoera!

Het was een koude, maar prachtige winterse dag, de zon scheen vol op.
Met een paar extra lagen kleding en een dekentje over mijn benen vertrok-
ken wij met de URAL richting Zeist. Ja we waren weer eens op de oude Rus. 
De Honda en ons meisje Eefje bleven thuis (Nouja bij opa en oma , die helaas 
niet mee gingen met de toertocht, maar nu wel mooi op Eefje konden passen). 
Het zitten in de bak van de Ural was wel andere koek, dan het zitten in de 
bak van de Honda. Maar even goed was deze koek ook weer eens fijn! 
Voor Rob en mij was het bijna een thuis wedstrijd.  Binnen een half uur waren 
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we op de carpool plaats in Zeist, waar de toertocht begon. Onderweg waren 
we zelfs nog door de Mac-Drive gereden, voor een heerlijk warm kopje 
koffie.  We waren als een van de eerste aanwezig op het begin punt, maar 
al snel kwamen er verschillende motoren en wat auto’s met of zonder aan-
hanger aanrijden. Het was gezellig om iedereen weer te zien en even bij te 
praten. 

Rond elf uur vertrokken er negen zijspannen en vier solo motoren, al bij het 
eerste stoplicht had de span voor ons moeite om de motor weer aan de 
praat te krijgen. Het verkeerslicht sprong op groen, dus we reden er voorbij, 
maar al snel reed het achtergebleven span weer mee in de tocht.  De toer-
tocht reed door verschillende mooie plaatsjes in het midden van het land. Zo 
reden we door Zeist (In een oorkonde uit het jaar 838 werd voor het eerst mel-
ding gemaakt van 'Seist'  en Ursel de Geer komt uit Zeist, het is maar dat u het 
weet.) , Soesterberg(Het dorp stond bekend  als Den Bergh. In 1837 verander-
de dat, toen het bij Koninklijk besluit de naam Soesterberg kreeg. In 1913 werd 
de Luchtvaartafdeeling van de Koninklijke Landmacht opgericht. Het vliegveldje 
in Soesterberg, werd vliegbasis Soesterberg, het is maar dat u het weet.) 
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en Doorn ( Een eerste vermelding van de plaats Doorn stamt uit het jaar 838. 
Doorn staat ook bekent om kasteel Huis Doorn. Het middeleeuwse huis was oor-
spronkelijk een waterburcht die aan het eind van de 13e eeuw werd gebouwd. 
In 1919 kocht de voormalige Duitse keizer Wilhelm II Huis Doorn en bleef er 
wonen tot zijn dood in 1941, het is maar dat u het weet.).

In Doorn was het tijd voor de koffiestop op een parkeerplaatsje. Dit was fijn, 
want ik had het flink koud gekregen. Vooral een koude neus en koude tenen. 
Een kop warme koffie deed mij en vele met mij goed. Natuurlijk met een 
heerlijke koek van Hidde. Na nog even de benen gestrekt te hebben en wat 
praatjes later vertrokken we weer, hooghartig nagekeken door een deftige 
mevrouw met een hondje, die nog net niet haar neus dichtkneep. Helaas een 
reactie die wij vaker krijgen ( vooral van hooghartig kijkende dames in de 
wat duurdere gemeentes van ons land). Maar gelukkig zijn er vooral mooie 
reacties, kinderen die enthousiast naar ons zwaaien ( en vaak hun vaders 
nog enthousiaster) en passanten die hun duim op steken. Zo ook tijdens deze 
toertocht. 
 
De tocht ging verder, we reden door Wijk bij Duurstede (In de vroege mid-
deleeuwen lag hier een van de belangrijkste handelsplaatsen van Noordwest-
Europa: Dorestad. Wijk bij Duurstede kreeg in 1300 stadsrechten, het is maar 
dat u het weet). Later passeerde we met onze ijzeren rossen Amerongen ( De 
naam Amerongen wordt voor het eerst genoemd in 1126. Tijdens de Tachtigja-
rige Oorlog vindt op 23 juni 1585 de slag bij Amerongen plaats, het is maar 
dat u het weet.), om uit te komen in Overberg (Overberg is een dorp in de 
Nederlandse provincie Utrecht. Het is een van de zeven dorpen van de gemeen-
te Utrechtse Heuvelrug. In Overberg wordt als enige plaats buiten Oost-en 
Noordoost-Nederland in december op de midwinterhoorn geblazen, het is maar 
dat u het weet).

 In Overberg was het alweer tijd voor de lunch: snert van Benno. Benno stond 
ons al op te wachten, in een partytent met vlag van de UDCN, de heerlijke 
warme snert en warme chocolademerk met slagroom!  De meeste van ons 
vielen gelijk aan op de snert en werden weer heerlijk warm. Ik had ook wel 
zin een beetje warmte, maar ik moest eerst op avontuur.
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Het toiletteren vroeg tijdens deze toertocht ( zonder stop bij een cafeetje, 
eettentje of wat voor vorm van HORECA ook) wel om wat meer een uitda-
ging. Vooral voor de vrouwelijke deelneemsters. In de zomer bieden de bos-
jes meer dan genoeg beschutting (mocht er geen toilet in de buurt zijn), maar 
in februari was het nog best een zoektocht naar een geschikt plekje.  Wat ik 
uiteindelijk, met mijn padvindster ervaring gevonden had in het riet. Het plek-
je was best beschut, maar gelukkig was ik op tijd klaar, want al snel reden er 
aan de overkant van het water een stel fietsers langs en wandelde er achter 
mij een olijk ANWB duo langs. Maar goed, het was een hele opluchting en 
hierna smaakte de warme chocomelk met slagroom heerlijk!  

Zo als ik al eerder vertelde was het een prachtige dag, niet alleen wij trok-
ken er op uit, maar er was een tocht met (oude) trekkers, die vrolijk naar ons 
toeterde, terwijl wij genoten van al het warms. Benno vertelde ook dat er 
al een groep wielrenners was gestopt, die dacht dat het hun stopplek was.  
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Maar pech voor hen, de snert en choco waren voor ons! Rob opperde al dat 
Benno best wat kopjes snert had kunnen verkopen, het zou een mooie bijeen-
komstigheid zijn voor de club. Maar dat hebben we toch maar niet gedaan. 
Toen we klaar stonden om weer te verteken, gaf de Ural zijspan van  Sytze 
de brui er aan. Er werd nog een paar meter achter de span aan gerend 
om hem aan te duwen, maar het mocht niet baten, hij gaf geen sjoege meer. 
Gelukkig is Sytze toch nog veilig thuis gekomen, met de zijspan op de aan-
hanger.

Ondertussen reden wij verder over de Utrechtse heuvelrug en langs verschil-
lende boerderijen en weilanden. In een van de weilanden zag ik zelfs al 
lammetjes dartelen en over elkaar heen springen. Een paar kilometer verder 
liepen er nog biggetjes in de rondte, ook zagen we al wat krokusjes en zelfs 
een paar narcissen, het leek wel lente! Maar mijn neus en mijn tenen dachten 
daar toch anders over. Het einde van de toertocht kwam in zicht en de groep 
werd steeds kleiner. Bij verschillen afslagen werd er druk gezwaaid en zo 
afscheid genomen.  We reden nog door Woudenberg (Woudenberg was in 
de achttiende eeuw bekend vanwege het grootschalig verbouwen van tabak. Een 
straatnaam herinnert er nog aan: waar vroeger enkele tabaksplantages lagen, 
ligt nu Tabaksland. Haantjesdag is een begrip in Woudenberg dit vind plaats 
op  de tweede zaterdag in juni , het is maar dat u het weet.) , daarna door 
Austerlitz (De geschiedenis van Austerlitz gaat terug tot 1804, toen Auguste 
de Marmont, generaal van Napoleon Bonaparte, de helft van zijn troepen hier 
liet samenkomen,in wat toen het Kamp van Utrecht genoemd werd. Een aantal 
handelaren streek bij het legerkamp neer om met de soldaten handel te drijven. 
De Marmont werd later weggeroepen naar oorlogen elders, maar de handela-
ren bleven, en hun nederzetting was het begin van het dorp Austerlitz. Auster-
litz is vooral bekend door de Pyramide, een bouwwerk dat in opdracht van De 
Marmont werd gebouwd door zijn soldaten, het is maar dat u het weet.) 

Dit alles om ten slotte weer uit te komen in Zeist ( Hier is Ursel de Geer gebo-
ren, wist u dat al?) . Op de carpoolplaats kwam nog maar een klein groepje 
aan en na een kort praatje vertrok bijna iedereen weer. Het bestuur hield 
echter nog een zeer korte vergadering van wel geteld vijf minuten (dat het 
zo kort kan!).  
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Na nog meer gezellige praatjes, 
een nog koudere neus en nog 
koudere tenen, vertrokken wij ook 
weer richting Nieuwegein (Op 12 
juni 1969 besloten de gemeente-
raden van Jutphaas en Vreeswijk 
zichzelf op te heffen en op 30 juni 
1971 werden de oude gemeente-
vlaggen gestreken. Zodoende was 
op 1 juli 1971 de nieuwe gemeente 
Nieuwegein een feit. In Nieuwe-
gein is sinds 1983 het St. Antonius 
Ziekenhuis gevestigd, onder meer 
bekend vanwege zijn specialisatie 
op het gebied van cardiologie, het 
is maar dat u het weet.) 

Eenmaal thuis staken we snel de 
openhaard aan, om toch een 
beetje een kampvuur gevoel te 
krijgen en mijn neus en tenen te 
laten ontdooien.

We hebben weer genoten van 
deze mooie toertocht. Organisatie 
bedankt! 

Toch hoop ik dat er volgend jaar weer een gewoon, ouderwets Watjestreffen 
zal zijn. Want er gaat toch niks boven een echt treffen! 

Tot het (hopelijk zonnige en warm) voorjaarstreffen! 

Ilja Bilars
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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.

In MAGazine 172 las je de basisregels voor 
het rijden in een groep. In deze aflevering 
ga ik iets verder op de rol van de voorrijder 
in. Ook daar is veel meer over te vertellen 
dan de ruimte hier toelaat. Wordt vervolgd! 

Voorrijden is een kunst, als je het goed wil doen. Een slechte voorrijder is na 
drie bochten en een verkeerslicht de helft van z’n groep al kwijt. Echt, dat 
gebeurt. Een goede voorrijder loodst de complete groep moeiteloos door 
groen, haalt in zonder iemand achter te laten en bestuurt de groep bijna als-
of het één voertuig is. Ik zei het al. Er is meer over te vertellen dan de ruimte 
in deze ene aflevering toelaat. Goede voorrijders zijn eigenlijk altijd ervaren 
rijders. Mensen die in staat zijn om alles wat er achter ze gebeurt in de gaten 
te houden zonder zelf in de problemen te komen, en die voor de hele groep 
vooruit kunnen denken. Alleen als je dat kan, kan je als groep inhalen en als 
groep een kruispunt oversteken of een T-splitsing pakken. 

Goede voorrijders hebben het vertrouwen van de groep. Ken je elkaar niet, 
dan weten ze dat vertrouwen in no-time te kweken. Hoe? Doordat iedereen 
moeiteloos kan volgen, vooral, en doordat ze laten merken dat ze alles zien 
en met alle groepsleden rekening houden. Als voorrijder ben je niet alleen 
tijdens het rijden met je groep bezig, maar ook vooraf. Zorg ervoor dat 
iedereen weet wat de bestemming is, dat de achterrijder en liefst ook wat 
groepsleden de route op hun GPS hebben en dat je groepsleden jou kunnen 
bereiken – en andersom! 

Mensen die de groep kwijtraken zijn vaak niet de beste verkeersdeelnemers. 
Ze willen terug naar de groep en dat gaat ten koste van de aandacht voor 
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andere weggebruikers, snelheidslimieten en scherpe bochten. Weten waar ze 
je weer kunnen vinden brengt veel rust. Vanzelfsprekend weet je als voorrij-
der precies waar de rit naartoe gaat. Bereid je tussenstops voor en bespreek 
ze met je groep, als dat relevant is. Vraag of er mensen zijn die vaker moe-
ten stoppen, bijvoorbeeld om te tanken of het tegenovergestelde. 

Zorg ervoor dat je weet met wie je te maken hebt en deel als het even kan 
je groep zo in dat de snelsten zich niet aan de rustigste rijders storen, en 
andersom. Belangrijk: pas je tempo altijd op de langzaamste rijder aan, en 
laat die vlak achter je rijden. De dames en heren achterin mogen het snelle 
werk opknappen. De voorrijder bestuurt de groep. Jouw ogen zijn dus de 
belangrijkste ogen van de groep. Als je de route niet op je duimpje kent zie 
jij dus die onverwachte, blinde straat van rechts al vantevoren aankomen, 
zodat je de rest van de groep daar op kunt wijzen. En als je de route wél 
kunt dromen, blijf jij nog degene die de groep wijst op olie of zand op de 
weg, spelende kinderen en ander potentieel gevaar dat jij als eerste waar-
neemt. 

Hoe? Met de standaard hand- en armsignalen die ik vorige keer al noemde. 
Ouderwets maar doeltreffend. Zorg ervoor dat de groep ze kent. Als voor-
rijder heb je ook ogen in je achterhoofd. Zitten er grote gaten in de groep? 
Dan moet je op dat moment niet gaan inhalen. Zit er iemand te zwaaien om 
je aandacht te trekken? Staan alle knipperlichten uit na de bocht? Is iedereen 
er nog bij? Voor dat laatste is het makkelijk als de achterrijder (net als jij) 
een fluorescerend hesje draagt. Dan hoef je geen koplampen te tellen. 

Net zo handig: zorg dat je contact met die achterrijder kunt onderhouden. 
In de vorige aflevering kwam ook het ‘harmonica-effect’ al langs. Wil je 
voorkomen dat je de groep op die manier letterlijk en figuurlijk uit elkaar 
trekt, dan zorg je voor een gelijkmatig tempo kijk je steeds of iedereen goed 
kan volgen en ga je niet vol gas de bocht uit. De rest zal je er dankbaar voor 
zijn. Ik zei het al. Dit is nog maar een deel van het verhaal. Lijkt het je leuk? 
Oefen dan ’s met een klein groepje, liefst een paar keer. Valt best niet mee, 
meestal… 
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Zomertreffen UDCN 2022 
17,18 en 19 juni 2022, Lokatie Opende, Friesland

Er is ons gevraagd om te kijken of wij het zomertreffen 2022 zouden willen/
kunnen organiseren. Nu voelen wij ons de beroerdste niet, dus wij zijn op pad 
geweest. 

Wij hadden al een aantal campings in de buurt op de nominatie gezet voor 
een mogelijke UDCN  treffen ooit hier in het noorden.
Dus samen met de keurmeesters Cor en Ina Sterkenburg en onze Ural/Dnepr 
voertuigen zijn wij naar de camping gegaan die bovenaan ons lijstje stond.

Camping Jiltdijksheide te Opende
Kolonieweg 20, 9865 VZ Opende 
www.Jiltdijksheide.nl

Kosten voor het weekeinde zijn € 25,- per persoon per weekeinde. Kinderen 
tot 17 jaar gratis ! Prijs is inclusief douche, stroom 6 Amp en warm water. 
Huisdieren welkom mits aangelijnd.

Meteen geslaagd! Goedgekeurd door onze keurmeesters! Dus wij hoefden 
niet verder te zoeken. Ruimte genoeg op het achterste deel van de camping 
voor de tenten en voertuigen zowel motoren, auto’s met aanhangers, campers.
Zelfs als het vies weer is komt het goed want dan hebben zij een grote over-
dekte ruimte om samen  te zijn.

Vrijdag, Aankomst vanaf 14:00 uur. Des avonds is er een mogelijkheid om 
tegen betaling(pin) daar te drinken en te snacken. Snacks: Patat, frikandel, 
kroket, hamburger, gehaktbal, broodje/bolletje. Graag wel van te voren 
aangeven, want dan zetten zij de frituur aan.
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Zaterdag rond 10:30 uur 
start van de motortoertocht 
(ongeveer 95km), rond 
18:00 uur de BBQ (ieder 
eigen vlees meenemen bij 
de supermarkt inkopen) en 
kampvuur.

Mogelijkheid om een activi-
teit in de buurt te doen/te 
bezoeken.
• Waschmuseum
• Strandheem 
 recreatieplas
• Blotevoetenpad Opende
• ATB route Marum
• Ot en Sien Museum Surhuisterveen
• Openluchtmuseum themapark De Spitkeet Harkema
• LEGiO/Victory/drukkerij Museum Grootegast

Zondag (vaderdag) uitslapen.

Aanmelden kan bij ons, via de mail: krijthe25@hotmail.com
Bij calamiteiten: 0643232022. 

Kom je alleen op zaterdag voor de toertocht, dan is deelname gratis. 

Voor of na de toertocht is er ruimte om boodschappen te doen in Opende of 
Surhuisterveen. De betaling voor het weekeinde kan contant gedaan worden, 
na de toertocht op zaterdag.

Groetjes 

Sytze en Saskia
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Steunpuntenlijst 2021/2022

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 2021/2022




