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Druk, vormgeving en productie

Alle werkzaamheden gebeuren in eigen
beheer, druk via Reproduck.

Copy

Alle copy dient schriftelijk te worden
ingeleverd. Bij voorkeur digitaal in
txt-formaat. Diskettes worden indien gewenst
retour gestuurd.

De redactie houdt zich het recht voor om
zonder opgaaf van reden, ingezonden
artikelen te weigeren, te wijzigen of in te
korten.

Foto’s

Liefst negatief en afdruk opsturen, bij
voorkeur zwart/wit i.v.m. kwaliteit.

Negatieven en fotos worden indien gewenst
retour gestuurd.

Het geheel overziende

Blijkt ook uw voorzitter aan twee ogen
nauwelijks genoeg te hebben: Een nieuwe
agenda staat na aanschaf meteen alweer vol,
het besturen van onze club heeft het digitale
Stadium bereikt en die versnellingsbak is nog
steeds niet naar wens.

Vanaf deze plek wens ik (ook namens het
gehele Bestuur) iedereen een goed, pech-arm
en vooral Vrolijk 1998!

Rij veilig, Rene v.z.
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Van de redactie

Het einde van het jaar is weer nabij.

De dagen worden korter, de avonden donkerder, kouder en langer. De ideale tijd om wat te doen
aan revisies of zo. Tevens een ideale tijd om bij het knapperend openhaardvuur, een ruisende
gaskachel of een borrelende verwarming iets te doen aan het intellectuele gedrag. Iets dat wel
eens bekend staat als lezen en schrijven.

Het blad wat nu voor je ligt is misschien niet een van de dikste maar ook bij ons viert de armoe
wel eens hoogtij en in dit geval moeten we spreken van een enorm gebrek aan kopij. Nogmaal
een dringend verzoek aan geinspireerden om hun stem eens aan het papier toe te vertrouwen.

Maar genoeg gezeurd over kopij weer.

Nog een paar weekjes volhouden en het is weer zo ver. De oliebollen weggezakt de vetrolletjes
weggetrimd en vol goede moed op weg naar het wintertreffen. Hopelijk zijn er veel “die-hards” die
zich hier gaan vertonen. Met een beetje geluk een wit treffen toegewenst alvast van de redactie.

Succes,

Jan en Benno
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Advertentie Tjaarda
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Motortreffen Hoogenweg.

Na het najaarstreffen in Radewijk verscheen hiervan het volgende verslag in een
plaatselijk blad :

Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 september waren in Hoogenweg ruim dertig
motorrijders bijeen voor een motortreffen. Het gebeuren vond plaats bij de familie
Bergsma aan de Volle Urenweg 3.

Het betrof hier leden van de Ural Dnepr Club Nederland; een club van rijders van
Russische en Chinese motorfietsen. Dit is een landelijke club met circa 264 leden in heel
Nederland. De club geeft vier keer per jaar een blad uit waarin telkens wordt aangegeven
in welke regio men het volgende treffen wil houden. Leden kunnen zich hier dan voor
opgeven.

De organisatie van dit weekend (waarvan er jaarlijks vier a vijf gehouden worden) lag bij
Gerrit en Alie Hamberg uit Hardenberg.

Waarom nu de keuze voor een Russische c.q. Chinese motorfiets? Volgens Robert
Hoffman (tevens ere-lid van de club) zijn dat vooral de relatief lage prijs, het zijspan en
het vele sleutelen dat nodig is voor het onderhoud. ” Het is als het ware een sport om het
ding rijdend te houden”, aldus Nutte Visser (secretaris).

Wel wordt tijdens het weekend veel getoerd door de leden en uiteraard veel informatie
uitgewisseld. Voor meer informatie kunt u bellen met :

Nutte Visser (053)4307823

Benieuwd of hier van de plaatselijke bevolking veel respons op gaat komen !!
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Clubwinkel
Beheerder: HansWakka

Tel: 050-5413846

Giro clubwinkel : 856302

t.n.v. H. Wakka te Groningen

Bestellingen: Vooraf kontakt opnemen met Hans over het gewenste boek, daarna geld overmaken op de
clubwinkelrekening.

Prijzen : Inclusief B.T.W., Inclusief Porto

Type Soort Boek Pag Prijs

Dnepr

K750 onderdelen (Russisch) 89 20,00

K650 maintainance (Engels) 84 20,00

MT9-10 onderdelen 140 25,00

MT9-10 repair 120 22,50

MT10/36onderdelen 120 22,50

MT10/36operating manual 104 20,00

MT10/36repair manual 116 22,50

MT11 operating manual 89 20,00

MT16 betriebsanleitung 107 20,00

MT11-16 onderdelen 80 20,00

Algemeen repair manual 117 22,50

Ural

M72 bouwtekening A3 49 17,50

M72 betriebsanleitung 76 20,00

M63 service manual 119 25,00

M63 onderdelen 56 20,00

M66 service manual 120 25,00

M62-67 onderdelen 76 20,00

M62-67 repair manual 149 25,00

IMZ-8.103onderdelen 115 25,00

IMZ-8.123service manual 70 20,00

IMZ-8.123repair manual 126 25,00

Diversen

Planeta-3maintenance manual 50 20,00

Planeta-3onderdelen 50 20,00

Jupiter maintenance manual 50 20,00

Jupiter onderdelen 50 20,00

Planeta sport operating instructions27 12,50

De volgende artikelen

zijn zonder porto

T-shirt 10,00

Sweaters25,00

Katoenen

tas 5,00

Badge 5,00

Verdere gegevens zoals kleur, maat
etc.

Planeta sport onderdelen 98 20,00

Voskhodoperating instructions 79 20,00

Voskhodonderdelen 70 20,00

Chang Jiang onderdelen (=M72) 97 20,00

Chang Jiang instruction manual 56 20,00
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Historie

In voorgaande nummers zijn er een aantal artikelen geschreven over de historie van de
motorfiets, en er zijn diverse merken beschreven aan de hand van gegevens uit
verschillende boeken.

Onderstaande tekst, afkomstig uit het Groot Guiness motorfietsen boek, is hierop een
aardige aanvulling.

“De Fransen stonden erom bekend dat ze enorme motoren maakten, soms met een
inhoud van meer dan 2 liter, die werden gebruikt als gangmaakmotoren voor wielrenners
op kleine kombanen.

Die races waren populair in vrijwel iedere grote Franse stad en, hoewel in mindere mate,
ook in Engeland. Uit deze monsters ontstonden de eerste echte racers. De Fransman
Buchet was de aanvoerder van deze cc-maniakken: zijn bekendste motor was een
tweecilinder van 4245 cc die in een driewieler werd gemonteerd.

Buchet moet niet worden verward met de Franse racer Bucquet die in 1902 de wedstrijd
Parijs - Wenen won op een New Werner. De Werner werd overigens pas in 1901 “New”.
Daarvoor was het simpelweg Werner, de naam van twee uit RUSLAND afkomstige
broers die van beroep journalist waren. Eugene en Michel Werner plaatsten in 1897 in
Parijs een De Dion type motor boven het voorwiel van een fiets, waarbij het voorwiel met
een leren riem werd aangedreven. Het was niet beter dan de vele andere merken (komt
ons bekend voor, niet?) en evenmin slechter (huh...?), en hield de broers in ieder geval in
zaken totdat ze een nieuwe motoropstelling toepasten die het beeld van de motorfiets
voor de komende generaties zou bepalen.”

Zou er uit bovenstaande passage dan toch kunnen worden opgemaakt dat de motor
zoals we die nu kennen eigenlijk een Russische uitvinding is?

Jo Bastings
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De MB750

De MB750 is een militaire motorfiets met zijspan,afkomstig van de fabriek in Kiev (KMZ) ,
Ik vermoed dat ze in de jaren ‘60 gebouwd zijn. In de “history of Ural" kan je lezen dat de
productie van militaire motorfietsen volledig naar de KMZ Fabriek in Kiev werd
overgeheveld. Hoe lang ze in productie gebleven zijn weet ik niet.

De MB 750 heeft een 750cc boxer motor en is een zijklepper. De motor en vier-
versnellingsbak zijn nagenoeg gelijk aan die van de M72, doch er zijn verschillen. De
cylinderkop van de M72 is van het dubbeldek type en in zand gegoten. De kop van de
MB 750 is in een "coqville" gegoten en is niet van het dubbeldek type. De vorm van de
verbrandings ruimte is ook niet dezelfde en ik vermoed dat dit de reden is waarom de MB
750 krachtiger is dan de M72.

De carburateurs zijn van het K302 type en hebben vierkante gasschuiven (M72 = ronde).
De motor is uitgerust met een CV installatie die gevoed wordt door een dynamo. De
ontsteking is manueel verstelbaar d.m.v een hendel op het stuur. De MB 750 heeft zoals
de Dnepr MT 16 een aangedreven zijspan wiel en het Differentieel kan geblokkeerd
worden
d.m.v. een
hendel die
zich rechts
onder het
Zadel
bevindt.

Stoppen
met deze
machine dat
is een ander
paar
mouwen,
het zij-span
wiel is niet
afgeremd
en de voor-
en
achter-rem
zijn van het
enkel
nokstype. Aan het frame kan je zien dat het een product is van de Dnepr fabriek. Het
frame is nagenoeg gelijk aan dat van de Dnepr MT 16. De mooie benzine tank in
druppelvorm is identiek aan die van de M72. (Voor de niet-ingewijden, de M72 is de
copie of onder licentie gebouwde R71 van BMW).

Aan het zijspan is pas echt te merken dat je met een militaire machine te maken hebt.
Links vooraan het zijspan is een munitiekist bevestigd d.m.v. een snel-Sluit systeem.
Vooraan het zijspan is een steun voor het machine geweer Achteraan bevindt zich een
gelijkaardige steun, of deze steun ook dient voor het machine geweer , b.v. dekking bij
het terugtrekken van de troepen, of het een vlagge steun is, zijn voor mij ook vragen.

Aan de buitenzijde van het zijspan bevinden allerlei klemmen, o.a. voor een spade en
een bijl vermoed ik . Aan de binnenzijde denk ik dat het machine geweer al dan niet in
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gedemonteerde toestand bevestigd kan worden. De bouw van het zijspan is verder
volledig a la Dnepr. Door de rug van het zitje weg te nemen krijg je toegang tot de
bagage ruimte.

Ook de wielen met hun gegoten aluminium naven zijn een typisch Dnepr product. Wat
wel opvalt aan deze motorfiets is de zuivere afwerking van de onderdelen. De velgen
bijv. zijn mooi rond en je moet al echt op zoek gaan om de plaats te vinden waar ze
aaneen gelast zijn, iets wat van zijn jongere broers vaak niet gezegd kan worden. Deze
motorfiets is voor mij het bewijs dat voor het leger wel een kwalitatief produkt gemaakt
kon worden.

De motor loopt erg zuiver en maakt bijna geen mechanische bijgeluiden Het zwaar
geronk dat uit de dubbele uitlaat komt klinkt als muziek in de oren en verteld ons dat we
te doen hebben met een sterke jongen. Om een idee te krijgen van de trekkracht van
een motorfiets test ik deze het liefst in mul zand. De acceleratie van de MB 750 in het
mulle zand was dik in orde en bij het overschakelen naar de 2e versnelling bleef de
motor aan snelheid winnen.

In een volgend artikel zal ik een woordje uitleg geven over de montage van een
elektronische ontsteking (met elektronisch geregelde voorontsteking) de ombouw van 6
naar 12 volt en de montage van Dell'Orto carburateurs. Ik kan u alvast vertellen dat de
MB 750 door deze eenvoudige ingrepen een vinnig oudje is geworden.

Groetjes Mark.
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Agenda

Deze keer de agenda (voorlopig) voor 1998.

23/24/25 Januari 1998

Wintertreffen in Jalhay

Aanmelden via : Wim Hobbelink 053-4282529

(zie verder in dit blad)

20/21/22 Februari 1998

Vehikel in Utrecht, grootste Nederlandse onderdelen en oldtimerbeurs.

Met aanwezige stand van de UDCN natuurlijk ook dit jaar weer een

bezoekje waard.

1/2/3 Mei 1998

Voorjaarstreffen

22 Maart 1998

Eerste onderdelenbeurs dit jaar op de gebruikelijke lokatie te Kesteren

7 Juni 1998

Zijspanrit te Roosendaal, meer info hierover volgt nog.

8 November 1998

Tweede onderdelenbeurs in Kesteren.
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Den keuringh van den Russischen fiets
(of , hoe drijft de staat mij tot waanzin)

De keuring.

Voor velen de laatste te nemen hindernis om toegang te krijgen tot ‘s Heerens wegen.
Tijdens de finishing touch aan het door ons bijna zelf gecreerde voertuig zijn de
gedachten reeds bij de ritten die komen gaan. Onderwijl de rem nog eens stellend, wordt
in gedachten de eerste bromfiets soepel ingehaald, bij het controleren van de
bandenspanning zien wij in gedachten reeds de afdrukken doordrenkt met olie al in de
sneeuw staan. De machine wordt nog eens extra gepoetst/gestreeld, de laatste, welhaast
verliefde blik op deze, ja bijna erotische Creatie doet ons tevreden naar bed toe gaan, in
afwachting van ...D-day!!

Op de dag des oordeels wordt de Big Twin op de aanhanger geladen (de echte stuntman
heeft zijn vehikel natuurlijk voorzien van een eendagskenteken en rijdt op zijn te keuren
stalen ros naar het districtskeurstation) en wordt zelfverzekerd de weg naar de R.W.D.
ingeslagen.

Eenmaal binnen bij het keuringsstation begint de marteling. De keurmeester loopt eens
rond de motor. “Ziet er fraai uit, zo zie je ze niet vaak”,”Heb je het oude kenteken nog”?
Jij antwoord ontkennend, ” Ook geen papieren van de fabriek?", “Nee” Luidt de volzin. Hij
controleert de wielen op speling, controleert de koplamp op het E-keurmerk, knijpt eens
in de rem. Kortom hij werkt het hele lijstje af, hetzelfde lijstje dat jij thuis al afgewerkt had.
”Laat hem eens lopen” verzoekt de keurmeester. Het kost je weinig moeite deze bron
van P.K’s rond te laten gaan. De keurder is zichtbaar verrast; kan zo’n ding zo mooi
lopen?

De meester neemt met een zekere doodsverachting plaats op zijn gevarentoeslag en
begint met de testrit. De motor doet wat van hem gevraagd wordt, hij reageert op het
gas, schakelt, claxoneert en; last but no least, hij remt. De keurmeester stapt af en knikt
zelfvoldaan ” Wat mij betreft is hij goedgekeurd!!” De wereld staat even stil! De kroon op
je werk! De R.D.W. weet nu wat jij al wist. Deze motor der motoren is geschikt bevonden
voor de openbare weg!

In een roze wolk rijdt je weer huiswaarts. Het wachten is nu nog op het moment dat het
nieuwe kenteken thuis wordt bezorgd. En ,jawel, na ongeveer twee weken valt de brief
op de mat. Jij grist hem open om het kenteken te pakken en... vindt in plaats daarvan de
brief met de mededeling dat jouw motor niet is goedgekeurd!!!!

Wat ging er mis ?

Bovenstaand voorbeeld is een praktijkvoorbeeld .

Het gebeurt regelmatig dat mensen met een goedgekeurde Dnepr (en Ural) van na ‘89 in
plaats van een kenteken een brief thuisgestuurd krijgen waarin staat dat hun voertuig is
afgekeurd. Waarom eerst goedkeuren en dan weer afkeuren? De reden is deze.
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Bij een keuring bij een districtskeurstation wordt de motor gecontroleerd op
deugdelijkheid d.w.z. er wordt gekeken of alles er op en aan zit en aan de
veiligheidseisen voldoet. Dingen als verlichting, claxon, remmen en banden enz. moeten
aan de eisen voldoen. Is dit alles accoord bevonden dan is voor wat de keurmeester
betreft de motor goedgekeurd.

Daar de meeste mensen niet beschikken over het oude kenteken wordt de motor naar de
laatste eisen gekeurd!. Na het goedkeuren gaat het wat ons betreft eigenlijk mis. De
gegevens van de keuring gaan naar het hoofdkantoor in Zoetermeer alwaar blijkt dat de
motor niet aan de typegoedkeuring voldoet. De typegoedkeuring van onze Rus is n.l. in
“90 komen te vervallen. Het verhaal van de typegoedkeuring is meestal niet bekend bij
het districtskeurstation, vandaar dat de motor daar werd goedgekeurd. Het is dus zaak
om voor goede papieren te zorgen v.w.b. herkomst en bouwjaar, als de te keuren motor
jonger is dan ‘90 (oude kenteken bv), bij de R.D.W. zegt men ook russisch te kunnen
vertalen om de typegoedkeuringsperikelen te voorkomen.

Is de motor gebouwd na ‘89 dan ontkomt men er niet aan. De motor moet dan voorzien
zijn van een zgn. “Van Loon”setje. Dit houdt in dat de motor dient te worden verfraaid
met twee D’ell Ortto carburateurs, een andere uitlaat, een nylon dynamotandwiel en een
luchtfilter. Uiteraard om aan de milieu-eisen te voldoen. E.e.a. dient dan wel bij de firma
van Loon aangeschaft te worden daar zij voor de typegoedkeuring gezorgd hebben. Bij
de keuring moet d.m.v. een kwitantie aangetoond worden dat het setje inderdaad bij de
firma van Loon aangeschaft is. Op die kwitantie zal ongetwijfeld ook de prijs van Fl.
950,00 staan, want dat kost zo’n set.

Het hele typegoedkeuringsgebeuren zoals hier beschreven heeft alleen betrekking op
motoren van buiten de E.U. Motoren die over de grens in een E.U. lidstaat worden
gekocht, moeten door de R.D.W. worden goedgekeurd. Ook oude Russen vallen hier
buiten, zij worden als Oldtimer gekeurd.

Tot zo ver de huidige gang van zaken bij de R.D.W. Voor mensen die op het punt staan
hun motor ter keuring aan te bieden vermeld ik nog het tel.nummer van het hoofdkantoor
van de R.D.W. te Zoetermeer : 079-3464466.

Mensen die specifieke info nodig hebben v.w.b. de Russische motor kunnen bellen met
de afdeling CinFa van de R.D.W. 079-3458100

Nutte Visser
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Advertentie Haan wheels en Mark van Nooyen
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,,Lehnstedt 97’’

Het is nog vroeg in de morgen en de thermometer staat al weer op 25°C. Het beloofd
weer een warme dag te worden, vandaag is het 8 augustus en het is dus tijd voor het
jaarlijkse Warnke treffen in Lehnstedt. Het aantal clubleden die meegaan is niet
overweldigend, maar er zijn toch enkele enthousiastelingen die meegaan zoals Henk vd
Ham, die naar mij toekomt om vervolgens gezamenlijk op te rijden richting Groningen
naar Hans Wakka.

Ik sta net het oliepeil van de Dnepr te controleren als Henk de straat in rijdt. Onder het
genot van een bakje koffie bijgepraat en vervolgens ons in de motorkleding gestoken wat
deze keer niet bepaald tegen de kou nodig was. Met een gangetje van ong. 70 km per
uur probleemloos naar Groningen gereden alwaar we na enig zoeken, door de in deze

tijd van het jaar gebruikelijke
weg omleidingen, Hans Wakka
vonden. Deze had voor een
uitgebreide lunch gezorgd zodat
we met gevulde magen richting
Duitsland konden.

Hans reed nu voorop richting
Schenkenschans. Bij de grens
neem ik de kop weer over en
net als ik dit doe begint de
Dnepr te stotteren. Tijd om de
benzine kraan op reserve te
zetten. Over ong. 3 km kan er
getankt worden tegen laag
Duits tarief maar o wee na 1 km
en nog een laatste hoestbui is
het uit met de pret. De tank is
schoon leeg en de reserve
jerrycan is ook leeg, want ja die
benzine in Duitsland was toch
zo goedkoop. Na een kort
beraad, met de jerrycan bij

Henk achterop op de Izh naar Bunde. Het is hier wel erg druk bij de pomp, het gehele
tankstation is geblokkeerd, door aan weerszijden oprijdende auto’s met daarin
kemphanende chauffeurs. Ik scharrel er mooi tussendoor en ben snel voorzien van de
nodige benzine.

Na 10 min. zijn we weer terug bij Hans en de motoren. We gaan weer op weg, want we
zijn er nog lang niet. Bij het passeren van het pompstation staan de koekblikdrivers nog
te kemphanen, het blijven vreemde gasten die vierwielrijders. We gaan van Bunde naar
Leer en dan Hessel en Selverde om vervolgens in Remels onze magen bij te tanken met
de nodige vette hap. In de schaduw van een dikke boom te genieten van het leven, maar
de tijd gaat door en wij moeten ook door. De weg wordt vervolgd van Westerstede naar
Petersfeld en Jade om tenslotte de veerpont over de Wezer te bereiken. Het is nu nog
maar een klein stukje, en nadat we van de pont af zijn gereden rijden we een kwartier
later Lehnstedt binnen of beter gezegd het bord voorbij.
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Op het kampeerterrein zijn al behoorlijk veel motoren gearriveerd en daartussen zie ik
Derk en Gisla Bos, druk bezig de tent op te zetten. Ze hebben voor ons een mooi plekje
gereserveerd, zodat wij ook snel met opzetten van de tent bezig kunnen. Dat valt nog
niet mee in de brandende zon en ruim 30°C, maar het lukt toch en na gedane arbeid is
het tijd voor een pilsje en oude bekenden weer eens de hand te schudden.

De avond verloopt rustig met de nodige pils en een grote pot met lekkere duitse snert.
De volgende morgen is het alweer vroeg opstaan, want de zon gunt ons geen uitslapen
en brand ons nagenoeg uit de tent.

De geplande toerrit wordt i.v.m. de warmte uitgesteld tot het einde van de middag, tot
zolang hangen we wat rond, bewonderen de andere motoren of liggen wat in de schaduw
onder het genot van een kop koffie of een kop thee met gebak. (nee nog geen bier voor
de toerrit)

Tijdens de toerrit zijn er opvallend veel uitvallers, maar dat is op zich ook weer niet zo
gek, want het treffen werd bezocht door zo’n 128 motoren en als er dan 10 uitvallen met
dit warme weer dan is dat toch niet veel achteraf bekeken. Deze avond wordt er een film
vertoond van een Ural rijder die de woestijn heeft getrotseerd. Leuke film, maar jammer
genoeg weinig actieshots.

De nacht die volgt is kort en in de ochtend is het al weer vroeg tijd om de zaak op te
pakken, afscheid te nemen en huiswaarts te keren. De terugreis loopt voorspoedig
zonder enig motorisch manco. Derk en Gisla gaan na de oversteek met de pont richting
camping, wij gaan door.

In Groningen haakt Hans weer af en bij mij moet Henk alleen weer verder richting
Uithoorn. Wie weet komt hij volgend jaar met een heel peleton bij mij aan. Nou ik zorg
voor de koffie hoor. Schrijven jullie maar alvast augustus 98 in de agenda’s, want wij
gaan weer.

groetjes, Jan wassenaar.
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Nog steeds te koop zijn transfers voor Ural en Dnepr

Bestelnummers :

1506 Ural Rond

1507 Dnepr rechthoek

1508 Ural

Prijs : Fl. 7,50 /stuk

Te bestellen bij Nutte Visser (Secretaris)
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Wintertreffen 1998.

Traditioneel begint ook 1998 met een treffen in de Belgische Ardennen. Normale mensen
zien hier de lol niet van in, maar ja die rijden meestal geen zijspan, laat staan een
Russische uitvoering.

Mijn ervaring is dat mensen je meewarig aan kijken als je enthousiast over het
wintertreffen vertelt.

Met een kleine harde kern bezoeken we al een paar jaar het URAL DNEPR wintertreffen
en we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: “Dit moet je zeker 1 keer in je motorleven
meegemaakt hebben.” Unieke motorervaringen, rijden door sneeuw/ijzel en mist,
kamperen in januari, kortom dat vertel je later aan je kleinkinderen,
of weet je een makkelijker avontuur. Vrijdag 23 januari 1998 zien wij
elkaar weer op Camping De La Gileppe, waar tegen een redelijke
prijs gekampeerd en gegeten kan worden.

Waar :

Camping De La Gileppe

Route de la Gileppe 59

Jalhay

Hoe kom je er :

Van Verviers naar Eupen via N61. Dan richting Barrage de la
Gileppe richting Jalhay en je ziet links de camping.

Programma :

Vrijdag : Bijpraten

Zaterdag : Toertocht. We zijn in de buurt van Belgies hoogste punt.

Dus wie weet valt er wat te bobsleeën met een losse zijspanbak.

Hierna houtsprokkelen voor het traditioneel kampvuur, je weet wel, waarbij je voorkant
smelt en de achterkant bevriest. Want wat is er leuker dan een fles/glas of beker in je
hand bij een groot kampvuur, waar de sterkste verhalen weer lekker ouderwets
opborrelen?

Kortom we hopen op een grote opkomst.

Zondag’s : We gaan proberen huiswaarts te keren na een overheerlijk ontbijt.

Groetjes,

Wim Hobbelink.
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Het Najaarstreffen in Radewijk

Het tweede weekeinde van september was het dan zover. Ons eerste treffen, Olga stond
al weken te trappelen in de garage om mee te mogen doen. Vrijdagmiddag was het dan
eindelijk zover. De hond weggebracht naar haar logeeradres. De motor volgepakt
(stapels dekens en dekzeilen vanwege de verwachtte regen en kou), alles nagekeken (in
de voorgaande dagen olie, vonk etc, afstellingen nog maar eens gedaan) en weg konden
we.

Met een gemoedelijke snelheid van 75-80 km/uur op weg naar Radewijk, een uithoek van
dees weereld gelegen in de punt bij Hardenberg in het oosten des landes. Affijn, eerst
besloten om alles wat snelweg heet te vermijden en een binnendoor route te kiezen.
Heel leuk via pontjes en smalle dijkjes naar het noorden getuft om daar in de buurt van
Apeldoorn een gruwelijk verkeerde weg te kiezen. Goed voor de kilometers, minder voor
de moraal. In de loop van de middag kwam het einddoel in zicht en navraag bij een
plaatselijke agrariër gaf ons de zekerheid. Volgens diens zeggen lag “het veldje met die
gekke motorlui” vlak om den hoek . Inderdaad enige honderden meters verder ontplooide
zich voor ons ogen de plaats van bestemming.

Bij aankomst bleken reeds een 10-15 man bezig tenten te plaatsen en omdat het nog
steeds droog was hebben wij dit ook maar even gedaan. Des avonds even wat wezen
eten in een
cafe vlakbij en
het feest kon
beginnen. In
den beginnen
nog wat
onwennig in de
grote tent gaan
zitten alwaar al
spoedig een
gezellig
sfeertje bleek
te ontstaan ,
zeker toen het
begon te
hozen buiten.
(trouwens een
terugkerend
verschijnsel,
de volgende
avond op
dezelfde tijd
weer een flinke bui). Na een videootje van de Amerikaanse URAL-dealer kon de avond
niet meer stuk, de motoren uit het filmpje wel trouwens. (Als iemand deze video of
anderen heeft liggen en hem wilt uitlenen om te kopiëren houd ik me zeer aanbevolen).
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De volgende dag vroeg wakker (van de kou zoals sommigen beweren) om te beginnen
met slap gezeur over motoren. In de middag een leuke toertocht gehad door de
grensstreek (mooie rustige weggetjes, afwisselende omgeving) , trouwens nog steeds
zonder enige noemenswaardige regen. Na terugkomst op de camping (beetje vroeg nog,
waarschijnlijk door uitblijven van pechgevallen) bleek het ook nog mogelijk een
palingkwekerij te bezoeken. Nu is een bosje gerookte paling nooit weg dus hup met de
geit. Aangekomen bleek het grootste deel van de paling echter al op te zijn. Jammer
maar helaas. Teruggekomen op de camping even gerelaxed en honger verzameld voor
het Barbypannen des avonds.

En een Barbypan bleek het wel te wezen. Stel je voor: een metersbrede schaal gevuld
met halve varkens, kippen etc. boven op een laaiend vuur met daaromheen een horde
woeste, uitgehongerde ongewassen barbaren, zwaaiende met messen, hakbijlen etc.. In
de praktijk bleek het wat geciviliseerder uit te vallen al bleek al snel een first in last out
methode te ontstaan. Na de maag gevuld te hebben met vaste voeding werd het tijd voor
een vloeibare voeding aangevuld met wat lichte handarbeid (spijkertjes kloppen met een
hamertje) en werd het vanzelf tijd om naar bed te gaan.

De zondag na het ontbijt met goede moed richting het Brabantse vertrokken alwaar we
na een stevige reis (5,5 uur) aankwamen, vermoeid maar voldaan en zeker wetend dat
het niet het laatste treffen geweest is voor ons. Alhoewel Olga na Oosterhout niet meer
naar huis wilde en begon te jengelen (thuis bleek het een gebroken dynamo-as te zijn)
toch veilig aangekomen.

Afwachtten nu maar tot het volgende treffen waar we ons kunnen vertonen.

Met vriendelijke groet,

Benno, Dorine en Olga
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Advertenties

Te Koop

Ural 650 + zijspan bouwjaar 1991.

Km. Stand ± 5000.

“Desert Storm” camouflagekleuren gespoten.

Ontsteking hapert, verder prima. Wegens ruimte en tijdgebrek.

K. v.d. Wey Apeldoorn 055-5791335. Email : powderfinger@pi.net

Te Koop

2 zuigers Ural met veren standaard 78 mm f80- stel/nieuw.

2 zuigers Ural met veren 2e overmaat f100- stel/nieuw.

Alle zuigers zijn vlak hebben een compressiehoogte van +/-34mm

en zuigerpen 21mm

2 Koppelingsplaten nieuw voor M72 tezamen f80-

E.G In het Veld 05415-17787

Te Koop

Dnepr MT9 met zijspan wit.

Bouwjaar 1976 is zeer goed

KJ 020-6638456

Te Koop

Ural 650cc boxer met zijspan IMZ-8-103-10

Uitzonderlijk mooi als nieuw Km stand;

5500 Bouwjaar 1991 Vaste prijs F4000-

B Bergman Bornsestraat 234 7556 BM Hengelo
074-2427046

Te koop

Jupiter Planeta 350 Sport.

Nederlands kenteken 1987

prijs Fl. 750,-(staat in Heerde Gld.)

tel. 070 - 335 0604
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Rubriek “Oom Igor & Tante Olga”

Oom Igor & Tante Olga zoeken naar alternatieven voor originele Russische kwaliteits (?)
onderdelen en naar handige tips.

Deze keer : ONTSTEKINGEN.

Algemeen

Een ontsteking bestaat uit:

* een accu : levert de benodigde stroom/ spanning

* een set contactpunten : bij het opengaan van de contactpunten vonken
de bougies

* een condensator : beschermt de contactpunten tegen inbranding

* een bobine : vergroot de accuspanning vele malen

* bougiekabels/ kappen : transporteren de hoge spanning van bobine
naar bougies

* een rotor met verdeelkap : geeft om en om de bougies een hoge
stroomstoot. Alleen de M72 en Dneprs tot 1975
hebben dit systeem

* een automatische vervroeger : zorgt ervoor dat bij hogere snelheid de bougies
iets eerder vonken. De M72 heeft in plaats
daarvan een hendeltje op het stuur die je bij het
starten intrekt waardoor de bougies wat later
vonken.

* 2 bougies : in elke cilinder een. Als een bougie een
stroomstoot krijgt geeft hij een vonk waardoor
het benzinemengsel ontbrandt.

Tips

Accu :

Zorg voor een goede Europese/Japanse accu. Elke motorzaak kan deze leveren. Neem
je oude accu mee als voorbeeld. Controleer regelmatig het vloeistofniveau. Het pakket
platen in de accu moet zich onder de vloeistof bevinden (let op de niveaustreepjes).
Bijvullen met gedemineraliseerd water, te koop bij elk tankstation.

Contactpunten:

Als contactpunten nieuw zijn, zijn de contactvlakken glad. Na verloop van tijd krijgt de
ene kant een bobbel en de andere een krater in het oppervlak. Dan dienen de
contactpunten te worden vervangen (of geschuurd, red.) Om dit te kunnen controleren
moet je met een schroevedraaier de puntjes van elkaar lichtten. Dhr. H.Tijhof(053-
4771689) verkoopt contactpunten voor een M72. Voor Ural/Dnepr (Schierkontakte nr.
2705 verwendbarf. UDSSR).
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Condensator:

Als de contactpunten heftig vonken en (daardoor) snel inbrandden is waarschijnlijk de
condensator aan vervanging toe. Condensatoren verouderen. Het is daarom verstandig
deze te vervangen als je de contactpunten vervangt. M72: Puch Maxi brommer
condensator (6v) is te gebruiken. Ural/Dnepr: Doduco nr.6625 voor MARCE 39A via een
automaterialenzaak (Brezan)

Bobine:

Een bobine veroudert ook net zoals een condensator. Een oude bobine geeft veelal de
geest als die warm wordt. Ural/Dnepr: 12 volt bobine van een 2CV (eend) of een 12volt
Harley Davidson Bobine (subaru 2-cilinder bobine werkt ook goed, red.). Een gewone
autobobine kun je niet gebruiken omdat de meeste auto’s (een eend is geen auto maar
een levensstijl) een bobine hebben met maar een uitgang. De genoemde bobines
hebben twee uitgangen, voor elke bougie een.

M72 en Dneprs (tot 1975) hebben een bobine nodig met 1 uitgang. De verdeler verdeeld
de hoge spanning dan over de bougies. Toch kan je ook hiervoor geen moderne
autobobine gebruiken, want de M72 is 6 volt. Als originaliteitsfreak kun je op zoek gaan
naar een nieuwe 6 volt bobine met 1 uitgang (Bosch). Ben je wat minder geestelijk
gebonden aan het Russisch cultureel erfgoed, dan kan je de M72 ontsteking
vereenvoudigen:

3 stappen tot een gelukkig(er) leven:

1. Vervang de M72 bobine door een 6 volt Harley of eendbobine (Harleybobines kun
je op iedere straathoek kopen voor ong. 85 piek). Gewoon een kwestie van de 2
dunne draden overhangen. Let wel op + en -.

2. Verwijder uit de ontsteking de rotor (in goed Ost-Deutsch: die Unterbrecher-
scheibe)

3. Verwijder van de verdelerkap (Verteilerdeckel) de 3 dikke draden. Die heb je niet
meer nodig. De verdelerkap dient nu alleen nog maar als deksel voor de
contactpunten.

Met deze 3 eenvoudige handelingen heb je een betrouwbaar ontstekingssysteem
gekregen, met een gemakkelijk verkrijgbare bobine.

Bougiekabels/kappen :

Gebruik nieuwe kabels, liefst met koperen kern. Bakelieten (hard zwart plastic)
bougiekappen staan nostalgisch, maar bij een goede regenbui slaan ze eerder door dan
de “moderne” rubberen kappen, waardoor de bougie niet meer vonkt. Er zijn
tegenwoordig voornamelijk “ontstoorde”kappen te koop. Deze zorgen ervoor dat de T.V.
bij de buren niet opeens op sneeuw overgaat als jij je motor start. Deze ontstoorde
kappen geven echter iets minder stroom door. Bij een 6 volt ontsteking kan je ze daarom
beter niet gebruiken.

Rotor met verdeelkap:

De rotor en de verdeelkap hebben vele malen per minuut een hoge spanning te
verwerken. Het kan gebeuren dat de verdeelkap deze spanning niet goed door kan
geven aan de bougies (bv. Een kapotte bougie, slechte kabels, of een vuile (koolstof!!)
verdeelkap. De spanning zoekt dan via het kunststof van de kap een weg naar buiten.
Zorg ervoor dat de verdeelkap van binnen en buiten goed schoon,droog en vetvrij is. Bij
een doorgeslagen kap kun je in noodgevallen het “stroomspoor” uitkrabben. Maak ook
krassen haaks op de doorslag om hernieuwde doorslag tegen te gaan.
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Automatische vervroeger:

De automatische vervroeger bestaat uit twee gewichtjes die in juiste positie gehouden
worden door 2 veertjes. Elk gewichtje draait om een asje. De gewichtjes moet je soepel
kunnen bewegen en je moet twee veertjes hebben. De veertjes rekken op den duur uit.
Erger is het als een of beide gewichtjes vastgeroest zijn op hun asjes. Af en toe een
druppeltje naaimachine/kruipolie tussen de asjes/gewichtjes houdt de zaak gezond.

Bougies :

Is een verhaal apart.

Weet je het zelf beter, meldt het aan Oom Igor en Tante Olga, zodat deze rubriek elk
clubblad gevuld is.

Oom Igor: Dreef 24, 4185 NH Est

Tante Olga: Lakenstraat 84, 6659 BL Wamel
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De Pothelm

Aan het begin van deze pothelm werd een Ural gemeld. Dat verdient toelichting.
Gos.s.i.e. heeft de Ural/Dnepr import overgenomen van Sieberg. Jan deed dat in eerste
instantie om zelf voor eeuwig Russisch te kunnen blijven rijden. Inmiddels wordt echter
steeds bekender dat Ural, tamelijk onterecht, een beroerde reputatie heeft. Ural is een
privé onderneming met winstoogmerk. Dneprs zijn motoren uit een heel andere fabriek.
Dneprs worden nog op socialistische grondslag gebouwd.

Jan Koedoot schetst de situatie als volgt; “Ik verkoop Urals en onderdelen voor Dneprs.
In die optiek zijn Urals motorfietsen en kunnen Dneprs motorfietsen worden. Overigens
vallen de kosten voor een transformatie erg mee”.

Onze Ural is er een van de
nieuwe generatie. Hij kan zo van
uit het krat de weg op. Dat heeft
de fabriek beloofd. Dat is een
nieuwe ontwikkeling. In het
verleden werden Urals in principe
gereviseerd voordat ze aan de
klant werden opgeleverd. De
combinatie oogt imposant. Zwarte
lak, een volle witte bebiezing en
veel chroom. Alles ziet er netjes
verzorgd uit. De motor start als
een oude BMW. Je vlottert en
kickt. De motor komt met een
prettige holle grom tot leven. Als
berijder bestijg je de machine. De
rubber zweefzadels maken
verzitten maar beperkt mogelijk.
Maar dat geeft niet. Als je goed
zit hoef je immers niet te
verzitten. Vanachter het brede
stuur kijk je over een
indrukwekkend landschap van
zachte welvingen. Met een korte
tik geef je signaal aan de machinekamer:”Eerste versnelling, langzaam vooruit”. Twee,
drie en vier melden zich ook klakkend present. Dat droge klak geluid krijg je als beloning
wanneer je goed schakelt. Goed schakelen op een Ural doe je als op een BMW van voor
1970. Voordat je de koppeling bedient bouw je eerst vast wat druk op door het
schakelpedaal al wat de goede kant op te drukken. Als je zo schakelt en als je al die
tandwielen daar in de machinekamer niet te snel af wilt zijn, dan schakelt de bak goed.

Deze nieuwe Ural had nog geen topsnelheid. Tijdens de inrijperiode worden de
gasschuiven laag gehouden door een soort kerfstiften. Volgens Gos.s.i.e. loopt een
goede zijspancombinatie zo’n honderdtwintig op de teller. De verwachtte kanttekening
volgt onmiddellijk:”Maar een Ural koop je toch niet voor zijn snelheid?” Dat is de officiele
visie van de directie. Technicus Piet glimlacht breed dat zijn eigen Ural kruist op
honderdvijftig en dat Jan Koedoot zelf wel daadwerkelijk betrokken is bij het Ural 200+
experiment waaraan gewerkt wordt.
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Zelfs bij gebrek aan een gemotiveerde topsnelheid is Ural rijden verbijsterend. Ten eerste
maakt de motor het wat brallende, ronde geluid van een goeie BMW R69 S uit de eind
zestiger jaren. En dat, jongelui, was indertijd een motor die ontzag in boezemde! Verder
is de storm- en voorwaartsdrang van de driewieler aanmerkelijk. Aan vermogen en aan
van alles en nog wat kom je volgens de huidige maatstaven de hele wereld tekort. Maar
het mechanisch gevoel en de directheid van de hele combinatie geven je het idee dat je
wel erg dapper aan het motorrijden bent. Een deel van die sensatie komt door de
remmen en de banden. De, rijk van indrukwekkend profiel voorziene, banden, moeten
het eeuwige leven hebben en kogelvrij zijn. Echt veel grip bieden ze echter niet.

De remmen doen niets, absoluut niets. Dat samen maakt voor de ervaren zijspanrijder
een feest van elke meter die je rijdt. In geval van nood draai je immers haaks over links
af. Dan schuif je dwars op de rijrichting met de bak vooruit richting obstakel. Helaas
informeert Piet dat de remmen na enig stelwerk wel kunnen werken. Het weggedrag van
de combinatie is zelfs zonder grip en zonder remmen voorbeeldig. Echte remmen en
rubberen banden kunnen de zaak dus alleen maar minder avontuurlijk maken.

Deze Ural is dus een combinatie. De aanbouw rechts kan niet over het hoofd gezien
worden. In diep zwart is de bak met zijn ambachtelijk getrokken biezen een industriëel
monument. De zitruimte en het comfort zijn riant. De ruit geeft chroomomkaderde luwte.
Onder het bagagerek met reserve wiel zit de kofferruimte. Die is qua formaat passend bij
het geheel. De motor en de bak zijn als uit een stuk gesmeed. De schommelarm-
voorvork laat in geval van aanrijding het ergste vrezen voor elke willekeurige lease-
middenklasser.

Het rijden met deze combinatie is niet zo formule een-achtig als de rit in een moderne
combinatie van een duizendje of vijftig. Met de subjectieve integerheid van de pothelm
vragen wij ons echter af waarom je middels de overwaarde van je huis zo ver “over the
top” zou gaan. Deze Ural met uithoudingsvermogen, geeft immers zijspanplezier in pure
en onverdunde vorm. Bovendien heeft de Ural een achteruitversnelling. Het is
vermakelijk hoe bloot omstanders en automobilisten kunnen kijken wanneer je de
combinatie rustig achteruit inparkeert. En dat soort plezier zoeken we in de pothelm,

Toch is een zekere objectiviteit ons niet vreemd. Dus vertellen wij het toch. De Ural
stopte er onderweg mee. “Zie je wel!!. Hadden we wel gezegd!!”. Klinkt er nu in koor op
de achtergrond. Met het boordgereedschap demonteerden we de vlotterbakken en het
benzinefilter. Na wat schud- en blaas-werk was de humusachtige substantie uit de
zeefjes en sproeiers verwijderd. De motor liep de volgende vierhonderd kilometer
vlekkeloos en steeds sneller. Deze combinatie blijft de komende jaren onder toezicht.
Deze sessie was een onverwachtte aanvulling op de hartford rit.

De volgende pothelm gaan we op de ingeslagen weg voort. Dan rijdt de pothelm een
Ural chopper. Dat geeft emoties. Bij het zien van alleen de foto barste er al iemand in
snikken uit. Een Ural chopper, dat wordt schrikken voor Dennis Hopper en Rob de Nijs!!!

Bovenstaand artikel is inmiddels ook gepubliceerd in de ANWB Promotor van december.
Hierin is het aangevuld met wat foto's etc.
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Advertentie Marco Boelers

Voor de treffens die dit jaar georganiseerd gaan worden is het bestuur nog
op zoek naar geinteresseerde en enthousiaste leden die iets dergelijks wel
eens willen meemaken of opzetten.

Denk je bij jezelf, dat wil ik wel eens regelen neem dan contact op met
iemand van het bestuur.

Jan Wassenaar is voornemens een stukje te schrijven over Minsk'en en hun
berijders. Als iemand hier foto- of ander materiaal van heeft wil hij of zij dan
contact opnemen met Jan hierover.

Oproepjes
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Steunpunten lijst.
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Advertentie Reproduck
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Contributie

Inschrijfgeld Fl. 5,-

Volwassene Fl. 30,-

Gezinslid Fl. 10,-

Kinderen gratis onder de 16 jaar

Gironummer 2594048

Ural Dnepr Club Nederland

Oudegracht 357

3511 AM Utrecht

Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van mei tot mei.

Voor mutaties, opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij
onze secretaris :

Nutte Visser (053) 4307823



Officiëel orgaan van de

Ural Dnepr Club Nederland

club voor alle Russische Motoren
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