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

Inhoudsopgave :

Van de voorzitter 3
Van de redactie 4
Voor u gelezen(kentekenplaten) 5
Van het secretariaat 8
Mijn eerste treffen in Geffen 9
Restauratieproject izh-8 14
Clubwinkel 16
Jippie, een kleintje 18
Agenda 1999 19
Kampeerchecklist 22
Delfsail, jalhay, Geffen... 25
Zomertreffen Nederhorst den Berg 30
Brief Alan n.a.v. Ardennentreffen 33
Starter/dynamo 34
Naoorlogse IZH historie deel 4 35
The Cossack Owners Club 36
Website en de Russian twin 38
Oberhausen treffen 38
Weet je dit ...???? 40
Roeska-ja koechnja (russische keuken) 42
Advertenties 44
Antwoorden bij weet je dit 45
Prettige vakantie 46
Steunpunten UDCN 47

Ural Dnepr Club Nederland    Nummer 36, Juni 1999

The Russian Twin               Pagina 47



Ural Dnepr Club Nederland    Nummer 36, Juni 1999

Pagina  46 The Russian Twin

Prettige vakantie

Dat de financieen binnen de club in goede handen zijn blijkt wel uit de vakan-
tiekaart van Siebrand. In navolging van de laatste regels kan eenieder zijn va-
kantiekaart nu lezen, dit is toch weer een aanzienlijke postzegelbesparing met
hetzelfde effect.
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Op 't nippertje!

Als het meezit ben ik nog op tijd met dit stukje in
de aanloop naar het zomertreffen. De door de
redactie aangekondigde deadline is bijna verstre-
ken, gelukkig heb ik vandaag een vrije dag, en
heb ik een herrinnering voor mezelf zodanig op-
gehangen dat ik het wel moet zien.
Ook op een andere manier wordt het weer op 't
nippertje, want was op het het gave treffen in
Geffen dan eindelijk m'n jup te bewonderen, of ie
er  2 juli weer bij is wordt nog spannend. Op de
terugweg dacht ik in Zwolle een hapje te gaan
eten, dus even het centrum in.
Helaas, door een wat onduidelijke situatie met
stoplichten en afzettingen dacht ik met groen licht
wel linksaf te kunnen slaan. Bleek het tegemoet-
komend verkeer ook groen te hebben. Je begrijpt,
een auto stoppen met een motorfiets , da's linke
soep, dus eerst geprobeert ervoor langs,  en toen
maar erachter langs te sturen, (het opschrijven
duurt veeeeeeeeeel langer)maar ja.....
uiteindelijk had ik geluk, inplaats van dat de auto
mij schepte, schepte ik de auto. Die had dus
tweeendertig van die bandafdrukken  in de zijkant
staan. Mijn achterrem was (is) niet meer hele-
maal jofel, maar verder leek het wel mee te val-
len. Omdat het toch wel ver is van Zwolle naar
Groningen met een rem, heb ik me maar op ad-
vies van de snel aanwezige politie maar af laten
slepen, waarna ik zelf voorzien van koffie  met
bagage per taxi naar Groningen ben gebracht.
Leve de verzekeringen! De volgende dag werd de
Jup gebracht. Natuurlijk direct geprobeerd of ie
nog liep, Mooie knallen in de carburateur, dus
ontsteking had een tik gehad. Was het frame mis-
schien ontzet? Enfin, onlangs bijna geheel gede-
monteerd, dat frame zit wel goed, maar die voor-
vork... Daar ga ik zo dus nog maar even aan wer-
ken....
Komen doe ik zeker, maar op tijd of op 't nipper-
tje? Dus, tot ziens in Nederhorst ten Berg!

Hans Wakka.
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Van de Redactie,

Het is weer tijd voor onze normale zomeruitgave. Dit keer een nummer vol met
stukjes van treffengangers met hun belevenissen aldaar, veel foto's, hopelijk
goed afgedrukt en wat wetenswaardigheden over o.a. theorie, kentekenplaten
en wat al niet meer. Het voorjaarstreffen zit er weer op, de kritieken in Motor73
waren wel leuk om te lezen maar toch ook weer lichtelijk rolbevestigend (vuile
handen en gesleutel) en we gaan weer vol goede moed op naar de zomer en
de bijbehorende vakanties (voor de meesten dan toch).

Het zomertreffen staat weer op stapel en gelukkig lijkt het er dit jaar op dat we
in ieder geval minder regen hebben dan de voorgaande jaren. Zou het dan toch
eens gaan lukken meerdere treffens achter elkaar te houden zonder regenbuien
die de pret verstoren. Het zou bijna niet leuk meer zijn als we voor onze tentjes
met een biertje of frisje in de korte broek konden liggen te zonnen, babbelen
etc. Maar je weet maar nooit. Ik heb voor mezelf een goedweer-garantie lopen
maar of die ook werkt voor vreemden ? We zien het wel. In dit nummer alsnog
een wat meer uitgebreide beschrijving van het zomertreffen, ik weet het; weer
heel laat of zelfs voor een aantal mensen te laat maar eerder lukte echt niet.
Hopelijk vormt het voor de meesten geen belemmering om toch maar op te ko-
men dagen.

Nu dan, veel plezier gewenst met dit nummer en hopelijk tot een volgende
keer.

de redactie,

Benno en Jan
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Gezocht :

6 volt dynamo gezocht:
Wie heeft er nog een goede 6 volt dynamo voor mijn Dnepr MT9 ? Mag ook
een iets minder goede zijn, ja, zelfs een incompleet exemplaar, of alleen de
draaiende losse delen zijn al van harte welkom.
Ruilen kan ook; tegen een perfecte 12 volt / 150 watt dynamo.

Marcel Hogt : 053-4303543

Gezocht :

Differentieel ruilen ?
Ik heb nog een compleet en goed draaiend dnepr cardan-differentieel met 8/37
lage overbrenging (geen zijspanwiel-aandrijving).  wie wil deze ruilen tegen een
even goede Dnepr 9/35 solo-bak ?

Marcel Hogt : 053-4303543

Antwoorden bij Weet je dit, theorievragen :

1  Ja.
2 Ja.
3 Ja, als daar de mogelijkheid voor is.
4 Nee.
5 Nee.
6 Ja.
7 Nee.
8 Nee, het mag.
9 Ja,  alleen als hij ook harder kan dan 100 km per uur.
10 Nee, alleen een snelheidsmeter, die je ‘s nachts ook af kan lezen.
11 Ja.
12 Nee.
13 Nee, een motor (zonder zijspan) hoeft binnen en buiten de 

bebouwde kom geen parkeerlicht te  voeren. Let wel op; ben geen
ob stakel voor overige verkeersdeelnemers !!!
14 Nee, dit is wel zo bij een militairecollone.
15 Ja.
16 Nee, het mag.
17 Nee.
18 Ja.
19 Ja.
20 Nee.
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Advertenties :

Zoals in het vorig nummer al aangekondigd beginnen we met een schone lei
aan advertenties. De afspraak hierbij is vanaf nu: elk lid mag gratis adverteren
in ons blad en de website van de Ural Dnepr Club Nederland. Elke plaatsing is
in principe eenmalig, of er moet herplaatsing verzocht worden. Advertenties
voor het volgende nummer kunnen opgegeven worden via email, telefoon of
post bij de redactie.

Te koop aangeboden :

Te koop wegens omstandigheden URAL tourist met swingarm voorvering.
Type : IMZ-8  103  10   650 ccm  Kilometerstand 3320 km
Bouwjaar 02-03-1992  met NL kenteken.
Vraagprijs F. 4000.=

J.J. Zwaan Tel. 036 5223882.
E-mail zwaan@gelrevision.nl

Gezocht:

Voor Ural; Zijspanscherm
Jos Luyckx, Fuikhoren 31, 2201 VT Noordwijk
tel: 071 - 3617153

E-mail: josdin.corp@consunet.nl

Gezocht :

Voor dnepr:oud modelkoplamp(met ingebouwde snelheidsmeter),
clignoteurs en zijspanverlichting, druppelvormige benzinetank,
voorts goeie achterschokbrekers(nieuw of 2e hands)en losse zijspanbak
liefst ural met bagageklep

Heb je een of meer van deze dingen bel dan Humphrey
026-4455176(prive) of 026-449119 (werk)

Gezocht :

Graag zou ik een willen weten hoe ik aan een adres kom van iemand die mij
kan helpen aan een Ural-zijspan 649cc motorblok.
E. Weber  : e-mail : eweber@worldonline.nl
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Uit het clubblad van  MC Zwolle en Omstreken, april 1999

Voor u gelezen
 (door Ger Boot)

Nieuwe kentekenplaten
Om fraude met kentekenplaten tegen te gaan, heeft minister Netelenbos van
Verkeer en Waterstaat een wijziging voorgesteld op de Wegenverkeerswet
1994.  Door een systeem van Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kenteken-
platen (GAIK) moeten alle motorrijtuigen uiterlijk 1 januari 2002 voorzien zijn
van nieuwe kentekenplaten.

Nieuwe motorplaat
Volgens de minister rijden er in Nederland naar schatting 100.000 a 200.000
motorvoertuigen rond met een valse kentekenplaat. En dan kan het gaan om
een kenteken dat is afgegeven aan een ander, een kenteken dat is vervallen of
om een kenteken dat helemaal niet bestaat. Vooral het eerste is een probleem
voor 'normale' kentekenhouders: ergens in Nederland kan iemand met jouw
kentekennumer overtredingen begaan waar jij de rekening voor krijgt. Of nog
erger: iemand veroorzaakt een ongeval waarbij jouw kenteken wordt genoteerd
en vervolgens moet jij bewijzen dat je er niets mee te maken hebt.
Om dit soort ellende op te lossen, stelt de minister voor een nieuwe kenteken-
plaat in te voeren.
Het nieuwe model wordt reflecterend geel met links het blauwe Europese em-
bleem met het NL-teken in een zwart kader en er wordt een nieuw lettertype
gebruikt.Voor motorfietsen wordt bovendien het formaat van de kentekenplaat
gewijzigd in B21 x H14,3 cm.

Inleveren
Het is de bedoeling dat vanaf 1 oktober 1999 alle nieuwe geregistreerde voer-
tuigen al worden voorzien van het nieuwe model kentekenplaat. De rest van
rijdend Nederland moet zijn kentekenplaat voor 01-01-2002 vervangen door
een nieuwe, want dat is de datum dat de huidige gele kentekenplaat zijn gel-
digheid verliest.

Met deze regeling wordt het aantal kentekenplaten dat je kunt kopen ook be-
perkt. Je moet je bij aanschaf legitimeren en vervolgens kun je voor een auto
maximaal 2 platen meekrijgen en voor een motorfiets maximaal 1 plaat. Je
kentekenbewijs zal worden afgestempeld als bewijs van afgifte.
Daarna kun je dus alleen nieuwe platen krijgen door de oude in te leveren. AIs
je motor wordt gesloopt of geëxporteerd, ben je verplicht je kentekenplaat in te
leveren.
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Klassiekers
De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) heeft zich
sinds dit bekend is geworden, ingezet voor de handhaving van de huidige mo-
gelijkheden om blauwe kentekenplaten op klassieke voertuigen te voeren. In de
Vaste Kamercommissie is dit voorstel aan de orde geweest en mede dankzij de
inspanningen van de FEHAC zal de blauwe plaat gewoon in gebruik blijven bij
voertuigen die geregistreerd zijn voor 1 januari 1978.

Dus:
Alle 17 miljoen gele kentekenplaten moeten na 1 oktober 1999 worden omge-
ruild. Dit dient voor 1 januari 2002 te gebeuren!

Succes ermee !!
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Borsjtsj
(Russische bietensoep)

Benodigdheden:

1 kg. runderschenkel met been; 1 ui; tijm; laurier; selderij; peterselie; 1 wortel;
1/4 savoyekool; 750 gram rode bietjes (rauw); 2 aardappelen; 1 eetlepel boter;
1 eetlepel suiker; 1 eetlepel azijn; 21/2 dl. zure room; zou en peper.

Bereiding:

Trek bouillon van de runderschenkel met ca. 2 liter water, ui, tijm, laurier, pe-
terselie, wortel en selderij. Zeef de bouillon, neem het vlees van het bot en
voeg dit, in stukjes gesneden, met het merg uit het bot weer terug in de bouil-
lon. Schil de bietjes en houd er 2 achter, snijdt de andere in stukjes. Fruit in de
boter de gesnipperde kool en in blokjes gesneden aardappelen. Voeg dit toe
aan de bouillon even als de in stukjes gesneden bietjes en laat dit met elkaar in
de bouillon zachtjes gaarkoken. Voeg azijn en suiker toe en breng de soep op
smaak met zout en peper. Wilt u de soep iets meer gebonden hebben, rasp dan
een flinke rauwe aardappel in de soep en laat dit, al roerend, even doorkoken.
Rasp vervolgens de 2 achtergehouden bietjes en druk die door een zeef, zodat
u alleen het mooie rode sap overhoudt. Voeg dit toe aan de soep, maar laat
deze daarna niet meer koken, om de kleur zo diep mogelijk te behouden. Voeg
de zure room aan de goed hete soep toe, als deze in de borden is geschept.
Noot:

Men zegt wel, dat er evenveel borsjtsj-recepten zijn als er Russen rondlopen.
Het autenthieke borsjtsj-recept bestaat dan ook niet, het is altijd een improvi-
seren op een grondthema. Rauwe bietjes zijn in Nederland, zeker in de steden
moeilijk te krijgen. U kunt borsjtsj echter ook van gekookte bietjes maken:
Houd dan 3 bietjes apart, snijdt de rest in blokjes en laat die een kwartiertje
meekoken met de soep. Rasp de achtergehouden bietjes, vang het rode sap op
en voeg dit op het laatste moment aan de borsjtsj toe.

Prie-jatnava apjetieta!
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Roeska-ja koechnja
(Russische keuken)

Stroganoff
(rundvlees in saus)

Benodigdheden:

500 gram mals rundvlees, bij voorkeur van de haas,
eventueel dikke lende; zout; peper; paprika; 1 uitje; ca.
30 gram boter.
Voor de saus:
35 gram boter; 30 gram bloem; 3 dl. bouillon; 2 eetlepels tomatensap; 1 dl.
zure room of halfom gewone en zure room.

Bereiding:

Snijd het vlees in reepjes, wrijf die in met zout, peper en paprika en laat ze een
uurtje op een koele plaats staan. Maak in die tussentijd de saus.
Smelt de boter, roer de bloem erdoor, laat die even lichtbruin fruiten, voeg
bouillon en tomatensap toe, roer dit tot een gladde gebonden saus en laat deze
zachtjes een kwartier pruttelen. Bak in die tijd de stukjes vlees met het gesnip-
perde uitje in boter snel bruin. Voeg het vlees toe aan de saus, roer de room
erdoor en laat dit met elkaar nog ruim tien minuten staan op een zeer zacht
vuur, zodat het geheel net niet aan de kook komt.

Men kan er desgewenst nog wat zacht gefruite champignons of gedroogde
paddestoelen aan toe voegen.

Noot:

Stroganoff is een gerecht uit de klassieke Russische keuken, dat in West-
Europa tot een typisch restaurant-gerecht is geworden. Het flamberen met
wodka, dat men vooral in luxe restaurants ziet, is niet authentiek, maar een
latere West-Europese toevoeging, waarschijnlijk ontstaan in de romantische
Russische restaurants die kort na de eerste wereldoorlog in Parijs verrezen.
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M. TJAARDA ASSURANTIËN

Voor onafhankelijk                  advies

Wij  verzekeren uw motor(en) met de volgende extra's:

∗ In vrijwel alle gevallen: GRATIS Verhaalsbijstand bij Letsel/Overlijden door
een gespecialiseerd, onafhankelijk kantoor.

∗ In vrijwel alle gevallen: GRATIS verhaalsbijstand bij materiële schaden

∗ Bij Volledige Cascoverzekering: GRATIS vervangende motor

∗ Kleding en helm tot ƒ 750.= meeverzekerd

∗ Bij Volledige cascoverzekering: GEEN afschrijving in het eerste jaar bij mo-
toren tot ƒ 25.000.=

∗ Vaste afschrijving gedurende 4 jaar!

∗ TAXATIE        : Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

∗ CLUBTAXATIE: Voor klassieke motoren vanaf 15 jaar

∗ Schadeverzekering Opzittenden: Materiële (eigen zaken) en Letselschade
gedekt tot een bedrag  van  ƒ 50.000.=  ongeacht de schuldvraag!

Vraag eens vrijblijvend               advies!

M. Tjaarda Assurantiën
Kastanjelaan Oost 33
6741 DT LUNTEREN

Tel/Fax: 0318.485878
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Van het secretariaat

Het is reeds eerder aangehaald in dit lijfblad ;  de
te volgen ‘procedure’ bij opzeggingen en adreswij-
zigingen.  Nog steeds krijgen wij deze doorge-
stuurd van andere bestuursleden .

Dus om speurtochten naar verdwenen leden en het
versturen van post naar voormalig leden te voorko-
men , nogmaals het dringende verzoek : stuur je
opzegging en / of adreswijziging tijdig naar het se-
cretariaat !!  ( Trouwens , ook uw adres voor
nieuwe leden en gezinsleden )

Bij voorbaat dank ,

Nutte en Monique Visser.
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8) Ben je verplicht een mistachterlicht te hebben ?

9) Moet een motorfiets in gebruik genomen na 31-12-1996 twee buiten
spiegels hebben ?

10) Moet een motorfiets voorzien zijn van een snelheidsmeter, kilometer
teller en toerenteller ?

11) Als je wilt invoegen of van rijstrook wil veranderen, moet je dan
richting aangeven ?

12) Mag je stilstaan naast een gele trottoirband ?

13) Je staat, bij nacht, geparkeerd op de rijbaan binnen de bebouwde 
kom. Moet je verlichting voeren ?

14) Als er een paar auto’s van een rouwstoet voorbij zijn, moet je dan de 
rest ook voorrang geven ?

15) Staan buiten de bebouwde kom de voorrangsweg borden voorbij een 
zijstraat ?

16) Moet de motorfiets voorzien zijn van een remlicht ?

17) Mag je op een kruispunt aan iemand de weg vragen ?

18) Mag je langs de stoeprand je motorfiets parkeren ?

19) Moet je als je op een motor rijdt een goed-gekeurde helm dragen ?

20) Je hebt motorpech, mag je gesleept worden
 met een auto ?

Veel succes !!!!!!!

Overigens staan de antwoorden verderop in dit blad.

Dorine
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WEET JE DIT………………..????????

Hallo medemotorrijders (nu mag ik het zeggen, denk ik)

25 mei jl. heb ik in een keer mijn motor-theoriebewijs gehaald en ben ik 29 mei
jl. begonnen met mijn praktijk oefeningen.
De eerste les was heel erg tof.
Na een rondje of twee op een parkeerplaats, mocht ik gelijk de openbare weg
op en daar twee keer de straat op en neer rijden. Daarna mocht ik door de stad
kruisen.
Nou ik had het best druk, met schakelen en met de hitte dus heb ik alle witte
strepen en alle putdeksels meegenomen.
De instrukteur, van de Goorbergh, leuke naam trouwens, vond dat het best
goed ging en dat mocht ik thuis ook zo vertellen.
Benno was al lang blij dat de eerste les niet meteen was tegengevallen.

De tweede les ging veel beter en moest ik ook de stopproef oefenen, dit vind ik
wel gaaf, maar het ging volgens mij nog niet zoals het moest.

Omdat er in het theoretisch gebeuren wat veranderd is en gewoon om even
het geheugen wat op te frissen doe ik hierbij wat kennis en weet vragen.

WEET JE DIT………………..????????

!)   Als je naast je motor loopt, ben je dan een voetganger ?

2) Moet een motorfiets in gebruik genomen na 31
december 1996 voorzien zijn van richtingaanwijzers ?

3) Mag je een tram langs beide kanten inhalen ?

4)  Mag je een collega motorrijder slepen ?

5) Moet je als bestuurder van een motor met zijspan een gevarendrie
hoek  bij hebben ?

6) Als je met pech langs de kant staat ben je dan verplicht om een
gevarendriehoek weg te zetten?

7) Mag je de motor op de stoep parkeren ?
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Mijn eerste treffen in Geffen

Voorbereiding

Na 3 jaar lid te zijn van de UDCN vind ik het een keer tijd worden om een
UDCN-treffen mee te maken. Tot nog toe is het er niet van gekomen, terwijl
zo'n treffen natuurlijk een uitstekende manier is om medeleden te leren ken-
nen.

Dit jaar ziet het er naar uit dat ik voldoende tijd heb om op het treffen in Gef-
fen aanwezig te zijn. Het is het weekend van koninginnedag. Maar ja, één klein
probleempje; ik wil dan wel op de driewieler (Dnepr MT16). Deze drie wieler
bezit ik op koninginnedag drie jaar, en het is dan ook precies drie jaar geleden
dat de driewieler een vrijage aanging met een Eik. Hiervan is hij nog steeds niet
geheel hersteld. Er moet dus even hard gewerkt worden.

Hij staat al weer op eigen benen, maar die originele benen vormen ook meteen
een groot probleem. Het voorste been slingert verschrikkelijk en is bovendien
eivormig. De andere benen hebben ook van die slinger neigingen en, rond zijn
ze ook niet echt. Nu is mij dit al eerder opgevallen, maar bij navraag wordt er
gezegd: "geeft nix is standaard". Dus gewoon gaan test rijden met het ding.
Crises, het stuitert op de weg alle kanten op en bij z'n 60km is het hard wer-
ken. Boven de 75km word het al weer een stuk rustiger. Tevens blijken de rem-
men nauwelijks enige vertraging te geven. Wat nu?
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Een verhaaltje schrijven naar de UDCN met enige vragen betreffende de wielen
en remmen. Dit wordt ook in het clubblad geplaatst, met als gevolg enige reac-
ties. Betreffende de remmen zijn de reacties weer "dat is normaal, je rijdt op
een Rus". Over de wielen krijg ik diverse malen het advies om nieuwe moderne
velgen te kopen. Mijn suggestie om auto velgen te monteren word door ieder-
een direct de kop ingedrukt.

Dus op zoek naar velgen. De Haan wielen is de enige? die mij 40 spaaks
19"2.15 velgen kan leveren. Helaas zijn die wel verchroomt. Glimmend chroom
op een Rus is als een RR-embleem op een 2CV. Maar ja geen keus dus bestel-
len maar.

Het is ondertussen bijna tijd voor Geffen en het ziet er naar uit dat de velgen
niet op tijd binnen komen. Dus moeten we de originele wielen maar zo goed
mogelijk zien te maken. Dat betekend eerst gebroken spaken vervangen. Ver-
volgens alle spaken zo spannen dat de naaf goed gecentreerd wordt, de slinge-
ring uit de velg wordt getrokken en dat de velg zo rond mogelijk wordt getrok-
ken. Na veel geduld en de donatie van een 15tal spaken uit het reservewiel valt
er uiteindelijk redelijk te rijden. Alleen dat voorwiel is niet rond te krijgen (het is
wel een stuk verbeterd).

Ondertussen is het donderdag middag en morgen ga ik naar Geffen. Dus het
wordt tijd om mijn tent e.d. op te zoeken en in te laden. Ineens een dreun op
de garage deur, ik gooi hem open en kijk een kwijlende postbeambte aan die
alles wil weten van de driewieler. Bijna vergeet hij waarvoor hij komt. In zijn
bus ligt een doos van "De Haan Wielen". Omdat ik nog even tijd heb besluit ik
om het ondertussen geheel gedemonteerde reserve wiel van zo'n glimmende
velg te voorzien. Misschien krijg ik het nog af, dan kan die mooi het voorwiel
(eitje) vervangen en heb ik meteen weer een reservewiel.

De reis

Vrijdag morgen nog even snel een tijdelijk windscherm gemaakt ('t is niet mooi
maar wel beter voor mij), om vervolgens de reis te beginnen.
Via diverse binnen wegen zak ik langzaam af van Meppel naar Zwolle, vervol-
gens lans de IJssel naar Deventer, binnen door naar Apeldoorn, via de Veluwe
naar Ede, Wageningen, dan de Nederrijn over naar Zetten, Ochten en ineens
sta ik in Tiel. Dit is dus niet de bedoeling. In de verte zie ik een brug die, naar
ik aanneem, over de Waal gaat. Een stukkie terug dus. Bij een benzine pomp
staat nog een driewieler. Na een positief antwoord op de vraag of hij naar Gef-
fen gaat vraag ik of ik achter hem aan kan rijden omdat ik de weg niet weet.
Hij lacht en zegt: "Is goed, maar ik weet het ook niet, ik sta hier om de weg te
vragen". Even later rijden wij met ons twee rustig door het prachtige landschap
om vervolgens via Oss in Geffen aan te komen.
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Website en de Russian twin

Ook al zegt iedereen dat motoren en computers niets met elkaar hebben
toch lijkt de praktijk anders. Als ik zie hoeveel mensen ik per week per
email binnenkrijg dan begin ik anders te vermoeden. Behalve de telefoon-
tjes denk ik elke week toch een 5-10 mails te krijgen met daarin vragen
van leden. Ook het aantal kijkers op de website blijft stijgen. Bij de vorige
1000 is de teller gereset dus staan we nu weer rond de 500. Niet gek 1500
kijkers in een klein jaartje. Ik weet zeker dat sommigen hier toch wel vaker
komen kijken en dan bv. zoeken naar technische informatie.

Soms zijn deze vragen op te lossen door een oudere RT erbij te nemen.
Om dit nu wat gemakkelijker te maken voor nieuwe leden ben ik voorne-
mens om deze digitaal (in PDF-formaat) beschikbaar te stellen op de web-
site. Misschien is dit reeds voor een deel verwezenlijkt bij verschijnen van
dit boekje. Zoek je iets, neem eens een kijkje op

http:\\www.casema.net\~bvanham
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Het treffen

Op het treffen terrein worden we enthousiast ontvangen door een aantal  le-
den. Omdat het voor mij (en Frank, waar ik het laatste stuk achteraan heb ge-
reden) het eerste UDCN-treffen is stellen we ons voor en maken meteen hier
en daar een praatje. Er staan al diverse tenten en er wordt een heuse openhart
operatie uitgevoerd (dit i.v.m. een gat in de zuiger).

Als mijn tent staat ga ik even aan de wandel over het terrein, maak overal ken-
nis en bij terugkomst, een paar uur later bij mijn tent, is daar net de man van
de centen. Als de nodige duiten zijn afgedragen informeer ik of ik ergens kan
eten. Hij kijkt mij aan en verteld dat UDCNers altijd zelf voor hun eten zorgen.
Op andere treffens waar ik geweest ben was altijd wel een eetmogelijkheid en
dus heb ik geen eten meegenomen. "Ach, ik kan altijd nog even naar Oss rij-
den: denk ik. Maar dat blijkt niet nodig. Ik wordt even later door een lieftallige
dame opgehaald en moet mee naar de kantine. Daar staan er twee dampende
borden Bami. Na één van deze borden soldaat te hebben gemaakt meng ik mij
in de praatgroep die om het kampvuur zit. Het is bere gezellig en om een uur
of 3 besluit ik om een poosje op mijn rug te gaan staan.

Zaterdag

Zaterdag morgen zijn we op tijd wakker en komen er steeds meer leden binnen
druppelen. De algemene leden vergadering wordt lekker in de open lucht (en
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Voor motoren met 6 of 12 volt
gelijkstroom dynamo
Zo als b.v
M72-K750-IZH49-IZH56....enz.

Afm:50-50-40mm  fl  82,50-
Afm:40-20-43mm  fl 122,50-
Exl.verz.kosten

Marco boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel:0229-543715

kort) gehouden waarna een ieder  zich voor gaat bereiden op de tourtocht.
Rond ½2 vertrekken we met een behoorlijke groep Russen, ik heb voor de
gelegenheid een filmende bakkeniste, om van het Brabantse land te genie-
ten. Onderweg wordt er bij een kasteel nog een groepsfoto gemaakt door
een fotojournalist waarna wij onze tocht vervolgen. De volgende stop is een
kaasboerderij waar ons het proces van het kaas maken haarfijn wordt uit-
gelegd. De boerin is zeer gedreven en hamert er op dat onze maatschappij
valt of staat bij de agrarische sector.
Na de koffie toeren we terug naar het treffen terrein.

Daar aan gekomen moet eerst nog even de velgwerp competitie gespeeld
worden. Wie er gewonnen heeft weet ik niet, maar het was in ieder geval
wel leuk. Vervolgens ging het dan eindelijk gebeuren. In het clubblad heb ik
er al diverse malen over gelezen. De UDCN-club BBQ.

En inderdaad het was heerlijk, BBQ, kampvuur, een goede fles rum en een
groep gezellige mensen. Het wordt dus weer laat.

The end

Zondag morgen brand ik al vroeg de tent uit. Ik pak mijn spullen meteen in,
voordat het binnen nog warmer wordt. Als alles op de driewieler zit, naar de
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oorlogsmuseum , krijgen enkele COC-ers de ultime UDCN-vuurdoop als onze
voorrijder Marco Toorenent besluit dat het na ongeveer 30 kilometer verharde
weg het welletjes is en de weg vervolgd via een onmogelijk bospad .  Na enige
honderden meters heeft de eerste Dnepr zich ingegraven en wordt er met man
en macht gewerkt om de combinatie weer aan het rijden te krijgen.  Dit zal zich
nog menig maal herhalen.  Na ongeveer drie kwartier hebben we een afstand
van, pak ‘m beet, 200 meter overbrugd, en dient er nog een slootje te worden
gedempt om de “weg” te kunnen vervolgen.  Deze cameltrophy wordt door de
COC-ers zeer gewaardeerd , zoals ik later uit de brief van Alan begrijp .

De zaterdagavond is natuurlijk de gelegenheid om elkaar goed te leren kennen.
Onder het genot van een alcoholische versnapering en verwarmd door het
kampvuur , kunnen de beide clubs het uitstekend met elkaar vinden .   Niet zo
vreemd , want de mentaliteit en karakter liggen op een lijn waardoor de sfeer
zeer ontspannen is   Als ik even de kans heb om met mijn ‘penvriend’ het en-
thousiasme over beide clubs te kunnen delen , spreken we af dat beide clubs in
het vervolg op elkaars treffens van harte welkom zullen zijn .  Na aanleiding
hiervan zal in het vervolg de agenda van de COC in de RT worden geplaatst .
Wellicht een idee om je vakantie eens te combineren met een COC-treffen !
Alan heeft het nog over een groots Oostblok-treffen in het jaar 2000 , dat
waarschijnlijk wordt gehouden in juni  ergens in Engeland .  Datum en plaats
zijn nog niet bekend , maar een grote delegatie UDCN-ers zou zeer worden ge-
waardeerd !  Houdt de RT in de gaten !

Nutte Visser.
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The Cossack Owners Club

Ruim een jaar geleden , tijdens de Vehikel in Utrecht werden we aangenaam
verrast toen de redacteur van de “ Horizontal News” , het Engelse  equivalent
van de RT , aan de UDCN-clubstand verscheen .  Na het nodige handenschud-
den werden adressen uitgewisseld en zegde deze Steve Coppin toe een en an-
der terug te koppelen naar de secretaris van de COC om het contact tussen
onze clubs voort te zetten.  En inderdaad, al binnen twee weken kwam er een
brief uit Engeland waarin Alan Mottram, de secretaris, in het kort de COC en
haar doelstellingen omschrijft.

Ik schrijf hem een brief van de zelfde strekking en dan blijft het een hele tijd
stil. Het is al november als ik een brief van Alan krijg met de vraag of er ko-
mende winter nog een Ardennentreffen plaatsvindt. (Groot is mijn opluchting :
de liefde voor het wintertreffen is geen afwijking van mensen uit de Lage Lan-
den, maar is in de genen van iedere Russen Rijder bepaald !!)  Na nog enkele
brieven van Alan blijkt het enthousiasme van zijn clubgenoten groter dan ver-
wacht en deelt hij mee met een delegatie van acht personen naar Jalhay te ko-
men .

Op 22 januari is het zover.  Met in het achterhoofd de ontmoeting met enkele
COC-leden rijden wij naar de Ardennen. Als wij laat in de middag aankomen
zijn er reeds enkele COC-ers aanwezig, die meedelen dat de andere Anglo-
Russen op zaterdag zullen arriveren.  Zaterdags , tijdens de toerrit naar het
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kantine voor een paar bakken thee en wat brood  Hier is het al weer gezellig
dus het is al bijna 1 uur als ik de driewieler aantrap.
De route die ik op de heenweg heb gereden probeer ik zoveel mogelijk te mij-
den en dat lukt ook aardig. Om 6 uur ben ik thuis en kijk terug op een te gek
weekend.

Ik ben 3 dagen weggeweest, heb 500km gereden met slechts 2 probleempjes.
Als eerste trilde mijn op de bak gemonteerde spiegel kapot. Ten tweede verloor
ik bijna de rechter uitlaat bocht. Dat valt mij enorm mee, vooral na al de verha-
len over Russische motoren die om de 100km kapot zijn (ze zijn dus betrouw-
baarder dan die namaak Shadows uit Milwauky). En de nieuwe velg om het
voorwiel is ook een enorme verbetering.

Kortom: "Een zeer geslaagd Treffen en ik kom zeker nog een keer terug".

Eugène



Ural Dnepr Club Nederland    Nummer 36, Juni 1999

Pagina  14 The Russian Twin

Restauratie project  IZH-8

Het werd zo langzamerhand tijd om maar eens met de restauratie van de IZH-
8 te beginnen. Voor de demontage eerst maar  een serie detail foto’s ge-
maakt. Tijdens het demonteren diverse aantekeningen gemaakt van hoe en
waar bepaalde onderdelen  gemonteerd zaten. Bij deze werkzaamheden kwam
ik diverse onbekende en vreemde zaken tegen zo als hielbanden.

Deze banden zijn niet voorzien van de gebruikelijke stugge draadranden die in
de velg vallen maar bestaan geheel uit koordlagen en zijn voorzien van een
rand die achter de velg valt. Ook loopt de band geheel door tot het midden
van de velg, een velglint is dus niet nodig, ook de aangegeven maatvoering
komt geheel niet overeen met die van draadbanden. In1938 waren hielbanden
al uit de mode maar werden in Rusland dus nog steeds toegepast.

De werking van de ontsteking is mij niet geheel duidelijk, ik was gewend een
ontstekingsvonk te krijgen als de contactpunten open gaan, maar dit is hier
andersom, de contactpunten staan nagenoeg constant open om vervolgens
kortstondig te sluiten. Ook de carburator is een en al eenvoud, naar een
sproeier kun je lang zoeken want die zit er niet in. De uitlaat poort is dusdanig
groot dat je zou verwachten dat de zuiger er zo door naar buiten komt een iel
spijltje verhinderd dit nog net. De zuigerpen is niet gezekerd met veertjes
maar met messing proppen.

Na de demontage houd ik diverse zaken apart zoals een partijtje onderdelen
voor de chroomerij en onderdelen die gestraald dienen te worden; ook zijn er
onderdelen die hersteld dienen te worden of vervangen en enkele delen die
geheel ontbreken. De onderdelen die hersteld moeten worden zijn o.a de
krukas, bagagedrager, achteras, km teller, versnellingsbak, voetsteunen, stan-
der, zadel,  De ontbrekende zijn dynamo, achterlicht, tankdop.

Aan vervanging toe zijn de spaken, rubber voet steunen , handva-
ten , tank rubbers , stuur , ampèremeter, kettingen
,remvoeringen en de hielbanden. Met andere woorden werk
zat. Eerst maar begonnen met het straal werk en de zaak in de
primer gezet en na wat plamuur en schuurwerk de onderde-
len afgewekt met zwarte lak, zo dat het
frame weer in elkaar gezet kan wor-
den.

De ondertussen terug van revisie zijnde
krukas van nieuwe lagers voorzien en
weer in het blok gemonteerd, vervolgens
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Naoorlogse IZH historie Deel 4

De IZH 56/Planeta 2 kreeg ook nog een grote broer, de Jupiter 1, een
347cc tweecilinder met een boring van 61,75mm en een slag van 58mm en
een vermogen Van 18pk tussen de 4200 en 4500 omw/min.

Dit was 5pk meer dan de Planeta waardoor de Jupiter veel meer geschikt is
voor een zijspan. Het rijwiel gedeelte is nagenoeg hetzelfde als bij de Pla-
neta met uitzondering van de wat bredere tank en een lager voorspatbord.
En zo als het vaak gaat komt na 2 de planeta 3 en Jupiter 3 beide weer uit-
gevoerd met hetzelfde rijwielgedeelte. Voor zover ik weet waren de eersten
nog voorzien van 19 inch wielen later werd dit 18 inch. De tank was nu wat
vierkant geworden en er kon 2,5 liter meer in, het gereedschap en accu-
kastje was niet meer voorzien van de bekende streepjes code maar met een
type embleem.

Het achterspatbord was nu aan de budysit gemonteerd en kan gemakkelijk
gedemonteerd worden. Het vermogen was ook weer iets opgepept bij de
Planeta naar 18 pk gelijk aan dat van de Jupiter 2 de Jupiter 3 beschikte nu
over 25 pk de cilinder van de Planeta was nu uitgevoerd met grotere spoel-
poort luikjes zonder koelribben. Ook was het kapje voor de ontsteking weer
terug van weggeweest. Van de Jupiter werden er door de firma Motim rede-
lijk wat verkocht in de 70er jaren. Van de Planeta werden slechts enkele
exemplaren geïmporteerd. De Jupiter werd ondanks zijn lage prijs van
fl.2999- voor een zijspancombinatie geen doorslaand succes.

Jan
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Starter/ dynamo :

Als je regelmatig met een beslagen helmvizier de longen uit je lijf hebt staan
schoppen, om die Russiche Twin eindelijk weer eens aan de praat te krijgen,
dan ben jem isschien helemaal rijp voor een elektrische starter. (Red: of voor
een goede afstelbeurt, stukken goedkoper)

Sinds kort is zo'n startmotor leverbaar voor Ural en Dnepr en wordt in plaats
van de standaard 12 volt dynamo boven op het motorblok geplaatst. Bij draai-
ende motor levert de startmotor-/dynamo-combinatie een vermogen van ruim
400 watt.

De complete ombouw-set, inclusief kabels en bevestigings-materialen, kost
voor een Ural: DM. 1.500,- en voor Dnepr DM. 1.400,=.

Info :

Firma Warnke
Waldstrasse 27
27628 Lehnstedt, Duitsland
Tel: 00.49.47461767
Fax: 00.49.47461087
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de zuiger met nieuwe veren weer gemonteerd, nu met veertjes voor de zuiger-
pen en cilinder en de kop er weer op gezet. Ondertussen de spullen voor de
chroomerij weg gebracht, ook de tank weg gebracht om de daar nog op aan-
wezige transfers na te laten maken En op diverse onderdelenmarkten neuzen
naar onderdelen en gevonden bijpassend rubberwaar, ampèremeter,  achter-
licht en een hielband.

Ik hoop de volgende keer de zaak af te ronden en een proefrit te maken

Jan.
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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.

De prijzen zijn inclusief B.T.W., en porto in Dfl.

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
MT10/36 onderdelen 120 22,50
MT10/36 operating manual 104 20,00
MT10/36 repair 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-8.103 onderdelen 115 25,00
IMZ-8.123 service manual 70 20,00
IMZ-8.123 repair manual 126 25,00
Diversen 
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Vertaling brief van Alan naar aanleiding van Ardennentreffen.

Ik wil je graag bedanken dat je ons hebt uitgenodigd voor jullie wintertref-
fen te Jalhay. Ik vond het plezierig de Nederlandse en Belgische leden te
ontmoeten en vooral de toerrit naar het museum via de bospaden !!

We zien niet veel zijkleppers in Groot-Brittanie , hoewel er enkelen zijn
gearriveerd uit Oost-Europa.

Ik was zondagavond om 23.30 uur thuis , een oversteek over de Noordzee ,
van Hoek van Holland naar Harwich op de geweldige Stena HSS , die met
80 km/pu over het water spuit!

Ons grote evenement dit jaar is in mei en is vergelijkbaar met Jalhay en dan
hebben we ook een kampvuur.  Elke vier jaar hebben we een  “Oosteuropa-
rally” voor onze club , de MZ-Riders Club en de JAWA Owners Club .

Hier hebben we verder nog geen details van maar dit wordt waarschijnlijk
in juni 2000 gehouden .  We zouden het kunnen waarderen als we op dit
treffen veel Nederlandse leden kunnen verwelkomen.  De UDCN is uitge-
nodigd op elk evenement van de Cossack Owners Club .

Ride safely

Alan Mottram
Cossack Owners Club



Ural Dnepr Club Nederland    Nummer 36, Juni 1999

Pagina  32 The Russian Twin

Ural Dnepr Club Nederland    Nummer 36, Juni 1999

The Russian Twin               Pagina 17

Planeta-3 maintenance manual 50 20,00
Planeta-3 onderdelen 50 20,00
Jupiter maintenance manual 50 20,00
Jupiter onderdelen 50 20,00
Planeta sport operating instructions 27 12,50
Planeta sport onderdelen 98 20,00
Voskhod operating instructions 79 20,00
Voskhod onderdelen 90 20,00
Chang Jiang onderdelen (=M72) 97 20,00
Chang Jiang instruction manual 56 20,00

De volgende artikelen
zijn zonder porto

T-shirt 10,00
Sweaters 25,00
Katoenen  tas   5,00
Badge    5,00

Verdere gegevens zoals kleur, maat
etc.

bel Hans!

UDCN
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Jippie, een kleintje

O.k fase twee van het verhaal over de M-72.

Na lang peinzen over een stevige borrel ben ik tot de conclusie gekomen dat
het maar weer een dame moest gaan worden, mijn oudje. Nog wat borrels ver-
der werden we (ik was inmiddels met meer) het eens over de naam Dunja.
Vanaf nu dus zal ik aan haar refereren als Dunja, de Russische brunette uit Po-
len. Ze is misschien niet van onberispelijke afkomst maar toch zeker een dame
waarmee niet te spotten valt. Dit bleek al uit de moeite benodigd om haar te
demonteren.

Nu de ontleding tot aan haar intiemste delen plaats gevonden heeft is het weer
tijd om hier een korte beschouwing op los te laten. Ja, hum, tja, tjonge jonge,
alles bij elkaar een leuk stapeltje werk. Eerst maar beginnen met het belangrijk-
ste deel, haar lichaam. Na wat kriebelen met een staalborstel en benzine werd
het al snel duidelijk dat er een veel ranker lichaam schuil gaat onder die bruine
roestlaag, tot zelfs een framenummer aan toe. Ongehoord mijn dame is geta-
toeerd. Als ik dat eerder had geweten dan … Maar ja, iedereen zijn gebreken
en zo kan ik haar tenminste wel identificeren straks tussen al die erop lijkende
Japanse verchroomde monsters.

Ik moet trouwens zeggen dat mijn ranke dame behoorlijk halstarrig was in het
loslaten van haar intimiteiten. Met name het balhoofd en de achtervering had-
den geen zin
om zich te
laten verwij-
deren, maar
wat weekjes
IMAL (Ik
Maak Alles
Los) en wat
serieus stoei-
werk met
een moker
en lange hef-
bomen heb-
ben haar uit-
eindelijk toch
kunnen over-
tuigen de
verbinding te

(Vervolg op pagina 20)
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- 09.00-10.00 uur ontbijt in sporthal-kantine "De Blijk".
- Vertrek naar keuze.

Kosten:

- Overnachting leden Fl.5,00 p.p.p.n., niet-leden Fl.7,50-.
- Bar-B.Q. FL.17,50 p.p.
- Ontbijt FL.7,50 p.p. per dag.

Belangrijk vergeet je niet op te geven! Doe dit voor 27 juni a.s. omdat anders
bestellen van BBQ en ontbijt wel eens lastig kan worden.

Opgeven kan via telefoonnummer: 035-5261544 (Luit Postma)

Ik wens jullie een prettig verblijf.

Luijt Postma
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Zomertreffen d.d. 2, 3 en 4 juni 1999 te Nederhorst den Berg

Met dit treffen gaan we een beetje "terug naar de natuur". Het
terrein is "natuurlijk" gelegen aan de "Spiegelplas". Vergeet
dus niet een zwempak, opblaasboot of "beach-tube" (een extra
binnenband is ook goed) mee te nemen. Het ontbijt staat klaar in
de kantine van de sporthal "De Blijk". De kantine ligt op
loopafstand van het terrein.

De kantine staat aangegeven op de
plattegrond van het recreatiegebied. Het centrum van het dorp
ligt op een steenworp afstand van het terrein. Sla aan het eind
van de toegangsweg ("De Kooi") tot het terrein, rechtsaf. Daar
is een supermarkt (AH) waar bier en frisdrank verkrijgbaar zijn.

Dit treffen is er geen drank te koop op het terrein zelf. denk eraan dat je dus
of genoeg meeneemt of even langs de AH gaat (een zijspan is een perfekte
boodschappenwagen alleen mag je er waarschijnlijk niet mee de winkel in.

Lokatie:

"De Kooi"
Het terrein staat aangegeven op de "stadsplattegronden" die aan
het begin van de invalswegen naar het dorp staan. Volg verder de
oranje bordjes "UDCN".

Aankomst:

Vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur zijn jullie hartelijk welkom.
Graag jullie tent(en) zo economisch mogelijk plaatsen en je
motor er naast parkeren. Auto's en aanhangwagens dienen op het
aangrenzende parkeer-terreintje te worden gezet.

Programma:

Zaterdag:

- 09.00-10.00 uur ontbijt.
- 12.00-14.00 uur ritje door de omgeving.
- 15.00-??.?? uur rondvaart en ander vermaak.
- 18.00-??.?? uur bar-B.Q. en voor de liefhebbers gebakken vis.

Zondag:
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Agenda 1999

12-13 Juni

Veteranen und teilenmarkt Bockhorn.

3,4,5 juli

Zomertreffen in Nederhorst- ten berg. Zie
verderop in het blad voor meer informatie.

11 juli 1999

‘t Olde Beth spektakel in Wehl, meer informatie bij G. buiting,
0314-684179 motoren, oldtimers,autos, hovercrafts noem maar op.

13-14-15 Augustus

Warncketrefen in Lehnstedt, meer info bij Jorg Warnke Waldstr.27
27628 Lehnstedt Tel:00494746-1767

20-21-22 Augustus

Vehikel 2e beurs van het jaar in Utrecht, zonder UDCN stand

20-21-22 augustus

Oberhausen treffen, zie verderop in het blad.
kosten incl. 2x fruhstuck 25,- dm p.p
aanmelden tot 01-08-1999
ural team oberhausen
tel. 0208-662822
http://WWW.ural-team.de/

28 Augustus

Nationaal Veteraan Treffen 1999, informatie : 0348-460214

4 September

Motormarkt Zuidwolde, inl. 0528-373168

??? Najaarstreffen
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lossen. Vooral de stuurpen in het balhoofd was behoorlijk halstarrig, waar-
schijnlijk omdat een vorige eigenaar ervan overtuigd was dat die balletjes in dat
balhoofd er niet thuishoorden. Gewoon zonder lager in elkaar zetten en natuur-
lijk zeer goed vastdraaien werkt ook. Nu is dat wel zo maar toch lijkt dit niet de
normale manier om met een stuurpen om te gaan. De duidelijk voelbare spe-
ling kondigde hier al de nodige problemen aan en inderdaad konden deze niet
uitblijven :

A: je lagerkommen slijten als de hel
B: je balhoofdpen-schroefdraad en moer gaan naar zijn klootjes
C: je vocabulaire verrijkt zich met weer een paar prettig klinkende

woordjes die je beter niet in gezelschap kunt uiten.
D: de in der haast bij elkaar gezochtte hulpgereedschappen blijken

natuurlijk net niet de goede afmetingen hebben waardoor
E: je twee weken later nog schrammen aan je handen hebt waar de buurt 

van opkijkt en zich afvraagt, wat heeft die nou gedaan?

Maar ho, niet doordraven en verder met de ontboezemingen. Terwijl je dan
gezellig en intiem aan het prutsen bent komen er toch een paar tekortkomin-
gen aan het licht. Het balhoofd had wat serieuze bramen en pitten, het frame
heeft rechtsachter een klein scheurtje, een cardan lijkt toch vrij gemakkelijk olie
aan meerdere kanten te verliezen dan je kunt vullen en ga zo maar door. Welis-
waar niet echt problemen waar een lastrafo en Dremel moeite mee heeft, maar
toch weer een avondje bakken,  schuren, polijsten etc.

Inmiddels een paar weken later is al het plaatwerk ontdaan van schroeven,
bouten , uitsteeksels en loszittende roestplakken en is het klaar voor glaspare-
len, stralen, schuren etc. Langzaamaan komt de tijd dat er weer loopruimte is
in de garage en dat ik serieus kan gaan knutselen aan het motorblok en bak.
Uit de eerste inventarisatie is me al duidelijk geworden dat één blok er goed
aan toe is,  dit draait soepel, heeft weinig loopsporen, spelingen en of vreet-
plekken . Waarschijnlijk wordt dit dus het blok wat ik in eerste instantie ga ge-
bruiken om mee rond te rijden. Het tweede blok kan dan rustig in de revisie
komen (lange winteravonden etc.). De versnellingsbak is een ander verhaal.
Mijn inventaris is momenteel: een bak die vast zit en die toch nodig in een an-
der huis overgebouwd moet worden (een pools experiment met 1 autocarbura-
teur heeft ertoe geleid dat het alu-luchtfilterhuis geheel gesloopt is. ) Een
tweede bak, gedeeltelijk compleet in losse delen), een derde versnellingsbak-
huis leeg en een heeelllleee ggrrooottteeee stapel tandwielen, bussen, ringen
en assen. Na het blok klaargemaakt te hebben (relatief kleine klus) daar maar
eens naar gaan kijken.

(Vervolg van pagina 18)
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(ook na juist afstellen) en aan de andere kant helemaal niets meer. Opnieuw
afstellen en weer is de klepspeling van slag. Er is dus iets mis met de nokkenas
of met de nokkenaslagers. Het blok wordt open gesloopt en er blijkt een lichte
speling op de lagers te zitten. De nokkenas wordt gelicht. Er blijkt een glijlager
aan de andere kant van het blok te zitten die je alleen kunt bereiken via de
kant van het vliegwiel. Het koppelingsgedeelte en het vliegwiel worden verwij-
derd. Wat zitten die kl... schroeven vast en wat heb je er weinig grip op!!! We
moeten ze uitboren. Het kost Harry meerdere boortjes. Drie schroeven blijven
in het vliegwiel zitten. Nu zien we het glijlager zitten. Jan Koedoot maar eens
gebeld of hij deze lagers ook op voorraad heeft. Nee, maar hij kan er wel een
uit een sloop blokje tikken. De andere dag op de BMW gestapt richting Oud
Gastel. Ik heb geluk want een dag later zou hij naar Rusland vertrekken om in
de Ural fabrieken de nieuwste wijzigingen in het model en blok te gaan bekij-
ken. De drie schroeven in het vliegwiel worden onder handen genomen met de
boormachine. Het kost Jan meerdere boortjes. Helaas bij de laatste schroef
breekt de moer die vastgeklonken zit op het vliegwiel. Met een koffer vol on-
derdelen (o.a. ook een nieuw vliegwiel) vertrek ik huiswaarts.

Vol goede moed beginnen we de andere morgen te sleutelen. Om zes uur ´s
avonds zit het blok weer in het frame, de kleppen zijn gesteld (volgens mijn
werkplaatshandboek verloopt het kleppen stellen van de Ural kopklepper an-
ders dan dat van de Dnepr kopklepper en dus anders dan er in de Russian Twin
nr 35 staat), de onsteking staat goed en het moment-suprême is daar. Een
paar keer trappen, de motor loopt... met knallen en ploffen. De moed zakt ons
in de knieën. We besluiten eerst maar eens een bakkie troost te nemen. Zou
het dan toch de bobine zijn??? Dat ding komt ´nieuw´ van de sloop. We beslui-
ten Harry´s 2cv bobine er op te zetten. Trappen en de motor loopt...en loopt
goed. Ik waag me aan een rondje door de straat en het groene monster blijft
goed lopen. Ik kan een klein gejuich niet onderdrukken en er komt een brede
grijns op mijn gelaat te staan. Harry baalt dat hij niet eerder op dit idee was
gekomen, maar ik ben zo blij als een kind. Tot laat in de avond is het geronk
van de Ural in Noordwijk te horen geweest.
Tot het zomertreffen en de groeten,

Jos Luyckx
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door gebrand. Wat rijdt zo´n Dnepr toch fijn, hé Jos!!!
Dan volgt een schitterende toerrit door de omgeving van Geffen, die begeleid
wordt door enkele leden van de M.C. Keizer Karel. Als een roedel schaapshon-
den zorgen zij ervoor dat de kudde Urals, Dneprs, Jupiters en aanverwante mo-
tormerken bij elkaar blijft. Wegen en kruispunten worden door hen afgezet om
de kudde vrijbaan te geven om daarna weer met een noodgang naar de voor-
kant van het peloton te rijden om hetzelfde te herhalen bij nieuwe wegen en
kruispunten. Een dikke pluim voor deze motorrijders.
Tijdens de toerrit komen we nog bij een heel mooi kasteel, waar foto´s worden
geschoten voor het motorblad ´Motor`. In Berlicum wordt een kaasboerderij
bezocht waarbij ik het idee had dat de informatie gegeven door de boerin
enigszins langs ons heen ging. Terug op het treffen terrein zorgen Jan en Rob-
bert voor het gebruikelijke vermaak. Dit keer ringwerpen met Russische velgen.
Daarna worden de barbecues opgestart. Het dekzeil blijft dit keer in de kast
omdat het uitzonderlijk mooi weer is gedurende deze dagen. De barbecue is
uitstekend verzorgd en al bradend en bakkend valt de avond. Ook nu is het
weer erg gezellig in de kantine. De volgende ochtend worden de tenten weer
ingepakt. En een ieder gaat weer zijns/haars weegs. Wij maken nog een wan-
deling rond de Geffense plas.
Thuis wordt in de vakantie het blok van de Ural opnieuw onder handen geno-
men. Al was het alleen maar om rare verhalen bij een volgend treffen te voor-
komen. Bij het kleppen stellen blijkt dat na een keer ronddraaien van het vlieg-
wiel er aan de ene kant van de cilinder veel te veel speling op de kleppen zit
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Ook wat zorgen om het achtercardan, het cardan zelf zit wel lekker in elkaar
alleen de afdekbus om de kruiskoppeling heeft zijn schroefdraad opgegeten.
Benieuwd of ik hier iets op kan bakken. Hierin kan ik mezelf al antwoorden
want ten tijde van publicatie van dit blad heb ik hier een mooi passend randje
op gemaakt waar gewoon weer een  bus overheen draait. De bedrading begint
inmiddels ook weer te lijken op draadjes i.p.v. geroeste touwtjes en ga maar
door. Ik begin zo stieken aan te verlangen naar het moment dat ze zich einde-
lijk kan laten berijden.

Nu heeft mijn verhoogde aandacht voor Dunja natuurlijk wel tot gevolg dat
mijn andere Russische dame, Olga, zich behoorlijk verwaarloosd begint te voe-
len. Toen we laatst terugkwamen van het voorjaarstreffen had mevrouw woe-
dend onderweg wat van haar kostbare achtercardanolie op mijn velg gewor-
pen. Help, help, wat nu, moet ik weer gaan poetsen en de motorfiets door de
dealer laten repareren en dat vlak na de winterstop (oeps verkeerde tekst, deze
hoorde bij het artikel voor de Bigtwin).

Ik heb daarom besloten dat ik toch mijn aandacht voorlopig maar wat meer ga
verdelen tussen mijn verschillende dames ook al betekent dit dat het nog wat
langer gaat duren. Tot het zomertreffen daarom dan maar, of tot een volgende
keer.

Benno
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Kampeerchecklist

Bij elk treffen en-of kampeervacantie is het het zelfde liedje; tot het moment
van vertrek vraag ik mij voortdurend af of ik niets vergeten ben.  Nu is het ver-
geten van bijvoorbeeld   wc-papier niet zo’n ramp, ( een sokkenbolletje is im-
mers gauw gevonden) en ook met het thuislaten van een stoeltje  valt te leven
( Ural/Dnepr-rijders plukken gewoon een zitting uit het zijspan).  Maar als men
op de plaats van bestemming tot de ontdekking komt dat de gasbrander of ,
nog erger , de persoonlijke medicijnen zijn thuisgelaten , dan kan dat het hu-
meur in ernstige mate beinvloeden.

Een ieder die regelmatig de Moto 73 leent , zal ongetwijfeld weten dat dit blad
ieder voorjaar een reis-en toergids met het blad meeleverd.  In de uitgave van
’94 stond een handige kampeerchecklist waarvan ik bij elk treffen dankbaar
gebruik maak.  De lijst is naar mijn mening zeer compleet , vooral omdat deze
bedoeld is voor langere uitjes dan die van een weekend.  Door de jaren heen
heb ik nog wat dingetjes aan de lijst toegevoegd zodat deze er als volgt uitziet:

Keuken
gasbrander + standaard + reserve gaspotje of benzinebrander
-     pannenset - wasknijpers - pollepel ( ? )
-     suiker - mokken - naaidoosje
-     kurketrekker - oploskoffie - snijmes
-     vuilniszakken - afwasmiddel - koffiemelk
-     blik-en flesopener - peper/ zout/ mosterd - wasmiddel
-     pruttelaar - opvouwbare waterzak - thee
-     wc papier - drank - afwaskwast /spons
-     lucifer / aansteker - waslijn - theedoek
-     borden - veiligheidsspelden - papieren zakdoekjes
-     bestek - zaklamp

Kampeeruitrusting
-     binnen-en buitentent - haringen ,scheerlijnen - rubbers , stokken
-     tenthamer en tang - slaapzakken - luchtbed + pomp of 

  matjes
-     hangmat - extra deken - stoeltjes
-     kussens - tafeltje - waxinelichtjes

Drogist
-     aspirine - norit - persoonlijke medi-

   cijnen
-     imodium - azaron - tampons / maand

  verband
-     strepsils - veur -de-sun  - after-sun

Ural Dnepr Club Nederland    Nummer 36, Juni 1999

The Russian Twin               Pagina 27

laat ingeblazen wat ons het ´mooie´ rode schijnsel had gegeven. Verder werd
het blok met rust gelaten. (Stom). Nieuwe kleppen werden bij Gossie besteld,
ingeslepen en gemonteerd. Het blok werd weer in het frame gehangen. Testen!
Ook nu weer bleek de motor te knallen en geen vermogen te hebben. Shit! Wat
nu? Al ploffend thuis gekomen bekijk ik de benzine kraan en filters. Helemaal
dichtgeslibd met slush uit de tank. Dus dit is het probleem! Tank eraf, schoon-
maken. Kraan eraf, schoonmaken etc. Testen!

Aanvankelijk rijdt de motor goed maar na enkele kilometers weer hetzelfde:
knallen en puffen en geen vermogen. Het treffen in Geffen op de Ural kunnen
we wel op ons buik schrijven. We besluiten er heen te gaan op onze solo
BMW´s. (En nu maar hopen dat er geen rare verhalen de ronde zullen gaan
doen over mensen die zeggen dat ze ook een Rus hebben, maar er nooit mee
op een treffen verschijnen, zoals een naamgenoot van mij). Ook Harry en de
kinderen gaan mee, wel op hun Dnepr. Het word een mooie rit op koninginne-
dag, het is prachtig weer. We rijden door dezelfde polder richting Brabant. Wat
ziet het er rond Gorinchem overdag en zonder mist eigenlijk mooi uit hier!
Rond zeven uur komen we aan op het terrein van de ponyclub in Geffen. Een
prachtige lokatie. We begroeten iedereen en de tent wordt opgezet. Een maal-
tijd wordt gevonden in opgewarmde knakworstjes met brood en een bak koffie.

´s Avonds wordt er fikkie gestookt in de trommel van een oude wasmachine en
in de kantine is het erg gezellig. ´s Ochtends wordt er eerst brood gehaald voor
het ontbijt en op ons gemak wordt er gegeten. Rond elven vindt de jaarverga-
dering plaats. Na deze zitting (± 5 min., hoe bedoel je aan vergaderen een
broertje dood!!!), maken we ons op voor de toerrit. Dewa heeft erg veel pech
en kan niet mee tijdens de toerrit als blijkt dat bij het warm draaien rook uit
zijn Dnepr komt. Dat hoort toch ook zo? Ja, maar rook uit de cock-pit in plaats
van uit de uitlaten!!! Dat kan toch niet goed zijn! De draadboom blijkt te zijn
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ker naar het Wintertreffen van de club gaan!!!

Ook Harry had wel zin om te gaan en zo besloten we op 22 januari de rit naar
Jalhay te aanvaarden. De Ural reed inmiddels iets minder goed, maar als hij op
temperatuur was reed hij zonder ploffen en knallen. Op vrijdagmiddag om vijf
uur reden we uit Noordwijk weg. Via de binnenwegen zouden we naar België
rijden. Van te voren hadden we een mooie route uitgestippeld die ons voor
middernacht in Jalhay zou moeten brengen. De reis verliep voorspoedig en
hoewel er zeer dichte mist was en het al aardig koud was vertrouwde Harry mij
toe dat mijn Ural aardig de sporen had. Nabij Gouda ging het mis. De Ural be-
gon te ploffen en de knallen alsof het een lieve lust was. Door de polder
(donker en zeer, zeer dichte mist) vonden we het pontje over de Lek. De uitla-
ten van de Ural (inmiddels kersenrood gekleurd tot het uiterste puntje) wezen
ons de weg. Dit kon niet goed zijn!!! Op de pont liet ik de Ural draaien en het
rode discolicht dat er eerder onder vandaan kwam was verdwenen. De pont af
liep de Ural als de gesmeerde bliksem, echter halverwege de weg naar Gorin-
chem begon de motor opnieuw te sputteren. Uiteindelijk hebben we Gorinchem
nog gehaald.

Wat was wijsheid??? Doorgaan, op één motor doorgaan??? Het was al laat
maar het weer voor een echt ´winter´-treffen was werkelijk perfect. De ijzel
had inmiddels een aardige mal rond onze motorpakken en het zijspan gevormd.
Maar doorrijden leek ons een kamikaze actie. We besloten (op 1/4 van de reis)
terug te keren. Midden in de polder tussen Gorinchem en Schoonhoven doofde
het licht van de Ural en al bungelend aan wederom het touwtje bereikten we
de pont. Aan de overkant was een snackbar alwaar wij (ja, ook wij) de wegen-
wacht belden. Na een uur wachten (enkele bakken koffie en wat patat later)
zagen we het gele golfje op ons afrijden. De goede man heeft van alles gepro-
beerd maar kon het euvel niet vinden (wij wisten (ook niet veel) beter!). Hij
vertelde dat hij enige ervaring had opgedaan met een Ural door een klant uit
Utrecht die zeer regelmatig van de diensten van de wegenwacht gebruik
maakte! Toevallig niet een rode, vroeg Harry? Het bevestigende antwoord deed
ons vermoeden dat het hier om de motor van onze vorige voorzitter ging. Na
een uur sleutelen werd een takelbedrijf gebeld en konden de Ural en de Dnepr
op de vrachtwagen gezet worden. (Kosten voor de ANWB volgens de bestuur-
der van de takel: rond de 1000 gulden. We kunnen een verhoging van het
W.W. abonnement tegemoet zien, nu blijkt dat er meerdere UDCN-leden in dat
weekend van hun service gebruik hebben gemaakt). Rond 2 uur ´s nachts wa-
ren weer thuis in Noordwijk.

Aldaar werd het plan opgevat om de Ural maar eens open te sleutelen. Enkele
weken later was het zover. Het blok werd uit de Ural gelepeld en op de werk-
bank van Harry verder gedemonteerd. Al gauw bleek dat de uitlaatkleppen
krom waren. Het onverbrande benzine mengsel werd dus rechtstreeks de uit-
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-     pincet - verbandtrommel - reserve bril
-     sterilon

Kinderen
-     speelgoed - rubber laarzen - pet / muts

Honden
-      voerbak - voer - water (voor onder

   weg)

Papieren
-      paspoort - cheques en pasjes - credit-card
-      ziekenfondskaart - motorpapieren - groene kaart
-      visum - rijbewijs - reis-en kredietbrief
-      kampeercarnet - reisverzekering - (buitenlands) geld
-      pen en papier - agenda - adresboekje
-      instruktieboekje motor - kampeergids- landkaarten
-      lijst buitenlandse dealers

Toilet
-      zeep en shampoo - tandenborstel - tandpasta
-      kam of borstel - scheerspullen - handdoeken
-      jas - rain-X voor vizier - zwemkleren
-      sokken - ondergoed - T-shirts
-      blousen - broeken - korte broeken
-      truien - schoenen - zonnebril
-      badslippers - haarelastiekjes - kolsjaal

Bij de hand
-      zakmes - wc papier - papieren zakdoeken
-      alle papieren - landkaarten - kettingspray
-      regenkleding - camera - motorolie
-      bandenreparatieset - gereedschap

Ik begrijp dat de Ardennen-gangers nu verbaasd beginnen te bladeren , want
inderdaad , voor bezoekers van het wintertreffen is de lijst bij lange na niet
compleet.  Een volgende keer een aanvulling van de lijst en enkele tips voor
deze ‘creme de la creme’.

Nutte Visser.
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Dnepr  Motoren
Dnepr Onderdelen

Uit voorraad leverbaar

Rechtstreeks import uit de Oekraine

Frans van Loon
Middelste groes 11

5384VV Heesch
Tel:0412-454445

Frans van Loon
HEESCH
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Delfsail, Jalhay, Geffen ... Treffen (Perikelen rond een Groene
Ural)

Onze Ural had uiteindelijk Delfsail weten te bereiken. Een behoorlijke prestatie,
zo´n 300 km op onze ´slecht´ lopende Ural. Het grootste gedeelte van de
heenreis had ik mij bevonden in de slipstream van de Dnepr van Harry. Na een
leuk treffen keerden wij terug. De start verliep al slecht. Nadat wij Delfzijl onze
rug hadden toe gekeerd moesten we stoppen omdat de Ural steeds slechter
begon te lopen. Het gesleutel aan de carburateurs en het platleggen van het
zijspan-scherm mochten niet baten. Ook de slipstream bleek weinig effect meer
te hebben. Na Kampen te zijn gepasseerd (zo ver waren we al wel gekomen),
was het eigenlijk einde oefening. Een reutelende Ural die niet harder liep dan
30 km per uur. Het was inmiddels ook bijzonder slecht weer geworden en de
regen kwam met bakken uit de hemel. Harry met zijn Dnepr, Dini met haar zo-
juist aangeschafte R850R en Els met de kinderen in de Ford reden achter mij
aan. De treurnis was op de gezichten van de kinderen op de achterbank af te
lezen. We besloten Harry, Els en de kinderen vaarwel te zeggen en alleen door
te rijden.

De Ural begon steeds slechter te lopen, maar we bleven doorrijden. Dini begon
zich te vervelen en testte haar nieuwe motor door steeds lekker sprintjes te
trekken en mij voortdurend in te halen. Ik wist al dat de Flevopolder erg saai
was, maar er doorheen rijden met een vaart van 20 km per uur is om depres-
sief van te worden. Na de Stichtsebrug bij Huizen via het fietspad te zijn over-
gestoken volgde een volgende teleurstelling. Enkele UDCN-leden uit Huizen re-
den ons met hun motoren (op de trailer achter de auto) al zwaaiend en toete-
rend voorbij. Zij waren al thuis!!! Ik reed over het fietspad verder. Na Hilver-
sum te zijn gepasseerd werd ik in ´s Gravenland op het fietspad ingehaald door
een clubje opgeschoten jongeren op hun scooters, die zich al gebarend met
hun middelvinger mij duidelijk maakten dat ik moest oprotten. Dini besloot
thuis de auto te gaan halen en ik reed door naar Leimuiden nog steeds op het
fietspad waar we afspraken bij de Esso pomp. De laatste 25 km van de trip
werd afgelegd al bungelend aan een touwtje achter de auto.

Harry had mij beloofd om eens naar de Ural te kijken en een afspraak was snel
gemaakt. Aan het touwtje sleepte Harry mij met zijn Dnepr naar Voorhout. De
´semi´ electronische ontsteking (een soort van trick-box volgens Koedood)
werd verwijderd en vervangen door de originele contactpunten en een nieuwe
bobine (van een Subaru) werd op de sloop gevonden en gemonteerd. Kleppen
stellen etc. Het euvel was verholpen en de motor liep weer fantastisch. Zonder
ploffen liep het apparaat 90 kmh, wat een sensatie is als je 70 gewend bent. So
far so good.
Het treffen in Castelré moesten we aan ons voorbij laten gaan, maar ik zou ze-


