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De noodzaak van de zitting in het zijspan is komen te vervallen dus die laten
we thuis tenzij je ze tijdens het kamperen als stoel gebruikt. Bij eventueel
thuislaten creeer je meer ruimte wat weer ten goede komt van je proviand, dan
wel garderobe.

En dan natuurlijk de Homo Ardennes, ook de persoonlijke voorbereiding mag
niet te licht worden op gevat. Vergeet niet dat ook bij milde temperaturen de
lange afstand je kan afkoelen. Het systeem van meerdere lagen kleding zal bij
een ieder bekend zijn. Synthetische (onder)kleding is uit den boze
i.v.m.transpireren waardoor je eerder afkoelt. Probeer te voorkomen om
tuinbroek-achtige broeken of overalls te dragen. Bij een eventuele stop om b.v.
te urineren ( of erger) moet je je half ontkleden en dat is bij de te verwachten
temperaturen geen aangename bezigheid. Komt nog bij dat het lozen  nog wel
eens tot het laatst wordt uitgesteld zodat je niet meer weet waar je het eerst
moet grijpen,met alle gevolgen van dien!

De reeds genoemde snowboots houden je voeten gegarandeerd warm ,
voor je handen zijn de ouwe vertrouwde wanten nog steeds het beste , zeker
in combinatie met stuurmoffen. Een helmmuts sluit het zaakje bij je kraag lek-
ker af, de kolsjaal doet hier niet voor onder. Het zwak in onze verdediging is
trouwens ook dezelfde kolsjaal en-of helmmuts, daar ze water absorberen, van-
daar het reserve exemplaar in je zijspan. Zorg dat je een muts bij de hand hebt
omdat je een aanmerkelijk deel van je lichaamswarmte via je hoofd
verliest. Wellicht een idee om een thermoskan koffie of soep in je zijspan te
zetten, mijn voorkeur gaat uit naar koffie; soep met cognac is niet te pruimen.
Kort samengevat , zorg dat je lichaamsuiteinden ( hoofd, handen en voeten)
warm blijven en dat je kleding waterdicht is en er kan je weing overkomen.

Nog een laatste tip: trek voor het vertrek lang ondergoed aan en
doe dit voor thuiskomst niet weer uit.

Zo, ik hoop dat ik nu alle smoesjes om niet naar de Ardennen te
gaan onderuit heb geschoffeld. Echter, er blijft een categorie leden ook voor
mij onbereikbaar en dat zijn die mensen die , anno 1999, nog durven te bewe-
ren dat de afstand te groot is. Maar om nu een artikel te schrijven over hoe je
je Rus dient op te voeren gaat me toch werkelijk te ver!!

Nutte Visser.
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De laatste

RT van dit jaar, maar voordat het tweede mil-
lenium voorbij is (eh?????)zitten wij midden in
ons jubileumjaar. Dat dit een bijzonder jaar
gaat worden, wordt binnen het bestuur niet
betwijfeld. Hoe dat vorm gegeven zal worden
zal ook mede afhangen van de inbreng van
onze leden.

Dat de betrokkenheid er is blijkt uit de reac-
ties op onze oproep voor nieuwe bestuursle-
den; liefst drie mensen hebben zich aange-
meld om in meer of mindere mate actief bij
het bestuur van onze club betrokken te raken.
Robert Hoffman, Luyt Postma en Jos Luyckx,
welkom in het bestuur! Wij zijn er van over-
tuigd dat ook jullie inbreng  een positieve bij-
drage zal betekenen voor de club. Bij deze
ontvangen jullie een (voor)uitnodiging voor de
volgende bestuursvergadering op  9 januari
2000,  in het zuidelijk gelegen “Casa di
Benno”  (ik citeer uit het verslag van Nutte!)
te Breda Verderop kan je een samenvatting
van de laatste bestuursvergadering lezen. en
waarschijnlijk is ook de evenementenkalender
bijgewerkt.

Terugblikken ligt me niet zo, dus met de blik
naar voren wens ik lullie allemaal prettige
feestdagen en een gezond en voorspoedig
jubileum 2000 met veel kilometers!

Hans Wakka
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Van de Redactie :

Zo het laatste nummer van de eeuw al weer. Klinkt bijna een beetje onwerke-
lijk, toch is het einde van deze eeuw reeds nabij. Om er toch iets aan te doen is
deze Russian Twin een compilatie van de voorgaande jaren. We hebben ge-
tracht om van elk jaar een leuk stukje te vergaren, om hiermee te laten zien
dat er eigenlijk in tien jaar toch weinig veranderd is.

In deze tijd, waarin alles ongeveer na 6 maanden verouderd is, is het een
troostrijk gevoel te weten dat onze mechanieken al tenminste tien jaar bijna
ongewijzigd doorleven (en als je het mij vraagt al bijna zestig jaar). Ook blijf ik
het persoonlijk nog steeds leuk vinden om eens iets uit de vroege jaren te le-
zen.

Vergis je niet, heel veel informatie uit vroegere jaren is nog steeds erg actueel.
Zeker met de gestage aanwas aan nieuwe leden wordt het door de oude garde
wel eens verkeerd begrepen als er weer eens een herhaling geplaatst wordt in
het blad. Voor nieuwkomers echter is dit vaak hun eerste kennismaking met
deze materie. Zeker de moeite waard dus om eens door te lezen die oude num-
mers. (Zover ik weet heeft Hans Wakka ze ook allemaal beschikbaar in de club-
winkel, de laatste 8 a 10 heb ik zelf digitaal staan voor de liefhebbers).

In de toekomst blijft het de bedoeling om de diverse technische stukjes eens bij
elkaar te rapen en een aparte publikatie te maken, dit met toestemming van de
toenmalige auteurs natuurlijk.

Na de bestuursvergadering vorige week zijn er toch een aantal belangwek-
kende puntjes besproken, neem daarvoor zeker een kijkje bij het bestuur ver-
telt ...

Ook iets om rekening mee te houden, nu de sinterklaaspiet en zijn knechten
weer het land uit zijn en van rol hebben gewisseld met Pjotr de Kerstman en
diens Drinkdieren (of waren het nu andere namen
??) komt ook voor velen de langverwachtte pe-
riode weer in beeld die veel tweewielerbe-
stuurders aanmerken als de winterstop of te
gevaarlijk om buiten te komen tijd.

Voor de meeste zijspanners onder ons be- gi
nt nu echter het bloed pas weer echt te
kriebelen want wat is er nu leuker dan met
een zijspan in de sneeuw banjeren. Juist
ja, met meerdere zijspannen in de
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Kleding extra

- vingerloze handschoenen - (kol)sjaal - trui
- motorhandschoenen - sokken - muts
- ondergoed - regenkleding - snowboots
- intergraalhelm - pyama /joggingpak  lang ondergoed

Extra kleding / accessoires kun je in principe niet genoeg meenemen. Je ver-
vloekt jezelf als de door jouw geselecteerde garderobe onderweg toch niet
blijkt te voldoen. Een greep in het zijspan om b.v. een droge sjaal dan wel war-
mere handschoenen te pakken, kan veel leed voorkomen. Mocht,in het onwaar-
schijnlijke geval,het Russische mechaniek ons in de steek laten,dan zijn de vin-
gerloze handschoenen een aanrader voor als er moet worden gesleuteld aan
een diepgevroren motor met dito gereedschap. Ook de muts mag niet worden
vergeten, liefst een zo belachelijk mogelijke, die zijn het warmst (je weet wel,
met oorflappen e.d). De snowboots zijn waarschijnlijk uitgevonden door een
UDCN-lid: warm, droog en in iedere prijsklasse te koop. Uitstekend te gebrui-
ken tijdens het rijden alsook op de camping, wat niet wil zeggen dat een paar
stevige, goed ingevette laarzen niet uitstekend zouden voldoen. De regenkle-
ding is afhankelijk van hoe je bikers-outfit eruit ziet, draag je een thermopak
dan zal de regenkleding overbodig zijn. De intergraalhelm is bedoeld als back-
up voor extreme omstandigheden, bij langdurige sneeuwval verkies ik deze bo-
ven het "potje". De pyama/joggingpak/lang ondergoed is uiteraard bedoeld om
als pyama/onderkleding te gebruiken

Bij de hand:

- zakmes - alle papieren - motorolie
- Muts - vingerloze hanschoenen
- Bandenrep.set - kettingspray ( geintje)
- Regenkleding - gereedschap - Rain-X(v. bril/vizier)
- pap. zakdoeken - WC- papier - landkaarten

Behoeft ook geen betoog, dunkt me. En dus blijft er nog één aspect over; de rit
van en naar de Ardennen. Een niet te verwaarlozen onderdeel van zo'n week-
end, daar het de stemming in emstige mate kan beinvloeden. Uiteraard dient
de motor ietwat te worden geprepareerd. Om onze Russen winterklaar te ma-
ken, is niet veel nodig. Je zorgt dat de tank vol is, peilt de nodige oliereservoirs
et voila! Om jezelf wat te ontzien kun je overwegen om beenschilden te plaat-
sen , het aanbrengen van stuurmoffen bevalt mij zeer goed. Je houd de rijwind
van je handen zodat deze langer warm en droog blijven.
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dit nog nooit heb uitgeprobeerd,waarschijnlijk een beetje voortkomend uit de
angst de levensduur van mijn tent te reduceren.
(4) Als laatste noem ik het grondzeil Ook dit heeft een puur praktische reden,
n.l. het voorkomen dat de leem/kleigrond een hechte verbinding aangaat met
je tent, de zooi is moeilijk te verwijderen.

Drogist:

- aspirine - persoonlijke medicijnen - imodium
- verbandtrommel - norit - reserve bril
- pincet

Spreekt voor zich.

(Pool) honden:

- voer - voerbak - riem
- water ( voor onderweg)

Papieren:

-paspoort - ziekenfondskaart - pen en papier
-Boek motor - cheques en pasjes - motorpapieren
-rijbewijs - reisverzekering - agenda
-Landkaarten - credit-card - groene kaart
-reis-en kredietbrief - buitenlands geld - adresboekje cheques

Behoeft weinig betoog lijkt mij. Natuurlijk wat Belgische valuta meenemen en
als ie door Duitsland reist ook wat Duitse Marken. Een of twee cheques voor
noodgevallen is misschien ook geen overbodige luxe.

Toilet :

- zeep en shampoo - scheerspullen - rain-x voor vizier of bril
- kam of borstel  - tandpasta - wattips
- badslippers   - haarelastiekjes - tandenborstel
- handdoek   - washand

Tja, toiletspullen... Er zijn mensen die ook tijdens het wintertreffen de dag be-
ginnen met een verkwikkende douche, ikzelf haak , qua persoonlijke hygiene,
vrij snel af. Zondagavond ben ik weer thuis en wordt de schaa grondig inge-
haald. Wellicht een  goede tip om 's morgens toch even met je toilettas en
handdoek voor een ieder goed zichtbaar over het kampeerterrein rond te para-
deren , anders krijg je zo snel een naam.
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sneeuw banjeren. Daartoe is binnenkort weer gelegenheid op het onvervalste
Wintertreffen, alias "Het Ardennenoffensief 2000". Ja in 2000 beginnen we
goed met een wintertreffen op de bekende locatie in de Ardennen. Meer hier-
over verderop in het blad.

Voor eenieder die nu zo langzamerhand denkt,schiet op met dit verhaal ik heb
nog 3 kerstkonijnen, kalkoenen etc te verorberen, hier dan het einde van dit
epos,

tot een volgende keer, prettige dagen en tot in de nieuwe eeuw.

Jan en Benno

Rectificatie : Door omstandigheden (andere opmaak blad) is de laatste twee
uitgaven de advertentie van van Noyen electronische ontstekingen niet ge-
plaatst. Ik werd er recent op attent op gemaakt. Daarom hierbij een ereplaatsje
en onze excuses.
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Ervaringen met een Rus

Hallo ik ben Henk Verleg.
In 1978 kocht ik een Dnepr in een zaak in Maassluis, eigenlijk kochten wij toen
drie Dnepr's, mijn twee andere vrienden ook.
Het was toen geen onverdeeld succes, de motoren waren zeer dorstig en had-
den altijd last van kleine mankementen.
Ook de handvervroeger werd niet door de monteurs begrepen met als gevolg
een bijna vastloper. Alle bouten moesten nog eens aangedraaid worden, maar
goed dat hoorde erbij.
De tandwielen van een van de motoren (nokkenas en dynamo) liepen helemaal
aan gort, geen wonder want een van de tandwielen had een slag.

In mijn motor onsteeg op een dag een geweldig kabaal. De motor helemaal uit
elkaar gehaald, maar niets gevonden.

Ik besloot toen maar
om een R60 blok in te
bouwen van BMW.
Dat ging erg goed.
Met een kruissnelheid
van 80 Km/h was het
verbruik 1:18, niet
slecht voor een zij-
span. Bij de motor
van mijn vriend heb ik
nog een automatische
vervroeger ingebouwd
van een eend. De dy-
namo is vervangen
door een dynamo van
een Peugeot middels
een speciale over-
brenging, dat was erg
goed gegaan.

Mijn eigen motor waar ik de BMW motor ingebouwd had, heb ik meteen maar
voorzien van chemisch bestendige verf, roestvrij stalen bouten en alle electri-
sche onderdelen appart met een draad geaard, zodat overgangsweerstand uit-
gebannen werd.

O ja, ik heb hem ook helemaal opnieuw bedraad en twee in serie bobines van 6
volt voorzien zodat de zeer kwetsbare stroomverdeler niet meer hoefde.
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geen afwas. Als je zoals ondergetekende met meerdere mensen bent, is het
voor l persoon een kleine moeite even ieders vork af te likken , zodat het water
waarmee de blikken zijn verwarmd is te gebruiken om koffie te maken. Ook is
het makkelijk om b.v. broodjes en knakworsten mee te nemen, en uit ervaring
kan ik zeggen dat een blik gehaktballen het altijd goed doet. En zo zijn er nog
wel wat variaties te bedenken. De drank is naar ieders eigen smaak , ikzelf ver-
kies gedistilleerd boven gebrouwen, niet alleen omdat ik het lekkerder vindt
maar ook om praktische redenen, ik hoef 's nachts m'n tent niet uit om te uri-
neren, ik hoef niet in mijn ondergoed de kou te trotseren en maak niemand
wakker met mijn geklater. Als laatste, voor zover nog niet bekend, vergeet niet,
drank verwarmd je kortstondig maar daarna koelt het je af'.

Kampeeruitrusting:

- binnen-en buitentent - tenthamer (mokertje), tang
- haringen (1) - Tafeltje
- grondzeil (4) - kussen
- slaapzak (2) - extra deken
- stoeltje - soepblik + waxinelichtjes (3)
- stokken - luchtbed ,pomp of matje
- scheerlijn - rubbers

De kampeer uitrusting verschilt weinig met dat van een zomers uitstapje er zijn
echter een paar dingen waar je rekening mee dient te houden.

(1) De bodem van de Ardennen vereist een stevige haring , deze moet zo-
wel weerstand kunnen bieden aan de rotsachtige bodem alswel aan de moker
die hem de grond in forceert.
(2) De slaapzak is wellicht het item dat het wel of niet slagen van je week-
end kan bepalen. Niets is zo ellendig als het niet kunnen slapen van de kou, of
door kou te worden gewekt. Er zijn uitstekende slaapzakken in de handel die
ook onder Arctische omstandigheden voldoen. Er zijn er zelfs die zijn voorzien
van arm- en beengaten zodat je met je slaapzak aan je tent kunt verlaten
(waarschijnlijk voor bierdrinkers bedoeld).Ikzelf zweer bij mijn low-budget op-
lossing, ik neem een dikke tweepersoons deken deze leg ik half op mijn lucht-
bed daar leg ik mijn slaapzak met kussen op en klap de andere helft van de
deken over het geheel heen. Tijdens het slapen houdt ik mijn lange ondergoed
aan. Het kussen slaapt niet alleen lekker maar vult ook de opening in de slaap-
zak bij je hoofd op,zodat je gevrijwaard blijft van tocht. Ik kan naar eer en ge-
weten zeggen dat ik in de Ardennen uitstekend slaap!
(3) Het soepblik met waxinelichtjes (of kaars) schijnt een goede verwarming te
zijn. Men plaatst het waxinelichtje in het soepblik (of stenen bloempot) en
steke het aan. De kaars verwarmd het blik en het schijnt dat hiermee een tent
aangenaam kan worden verwarmd. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik
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Winter kampeer checklist en tips

Het meest gehoorde excuus om zich voor het wintertreffen te drukken is; 'Nee,
mij niet gezien , veel te koud '. Walgelijk natuurlijk, en om dit smoesje voor
eens en voor altijd uit de wereld te helpen zal ik proberen om deze mindere
goden met een Winterkampeerchecklist terzijde te staan. Eerlijk is eerlijk, zo'n
wintertreffen vereist natuurlijk wel een heel andere benadering dan een zo-
merse happening, want inderdaad, het wil wel eens een graadje vriezen in ja-
nuari. Om ook deze dooddoener de kop in te drukken moeten we van een ding
goed doordrongen zijn; kou bestaat niet, kou is wat je jezelf aandoet. Zo, dit
gezegd hebbende komen we toe aan de eigenlijke lijst. Grofweg kun je zo'n
weekend  in twee hoofdgroepen indelen. Ten eerste het rijden van, naar en
tijdens het weekend en ten tweede; het overnachten / verblijf tijdens het week-
end. In principe kan de checklist, zoals gepubliceerd in de RT nr.36 , worden
gehanteerd met dit verschil dat hier voor een wintertreffen nogal wat overbo-
dige artikelen bij staan (je dacht toch niet werkelijk dat ik in de Ardennen m'n
sokken ga staan te wassen?)

De aangepaste lijst ziet er dan als volgt uit:

Keuken:

-1 grote pan - 1 bord - benzinebrander( 1)
-opv. waterzak - zaklamp - (oplos)koffie Ithee
-broodjes - snijmes - lucifer / aansteker
-1 mok - wc papier - koffiemelk
-zakmes(2) - drank - koffiepruttelaar
-bestek - vuilniszak - suiker
-papieren zakdoekjes- peper / zout / mosterd
-eten/snack's

(1) neem bij voorkeur een benzinebrander mee. Bij vorst wil
butaangas het nogal eens laten afweten en benzine is altijd ruimschoots 
voorhanden.

(2) een zakmes voorzien van kurketrekker , blik-en flesopener.

Zoals je ziet is de lijst op gebruik voor 1 persoon toegespitst.
Dit komt omdat zo'n wintertreffen een uitstekende graadmeter is voor de eens
beloofde liefde en trouw van de wederhelft. Je gaat dus alleen. Ook zie je dat
het kookgerei tot het minimum is gereduceerd, met een (grote)pan kun je zo-
wel water koken voor je koffie als enkele rookworsten opwarmen. Eten is be-
langrijk maar moet niet te omslachtig te  bereiden zijn. Mij bevallen Struik
maaltijden goed, lekker en voedzaam , snel klaar, minimaal afval en vrijwel
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Omdat ik voor mijn werk een aardig eind over de snelweg moet is de Dnepr er
in 1990 uitgegaan en heb ik een Suzuki VX 800 gekocht. Nu ben ik weer op
zoek naar een nieuwe motor en de keuze is een BMW of een Moto Guzzi.
De japanse motoren vergen zoveel tijd tijdens onderhouds beurten dat ik die
voor gezien houd.

Ondanks al het sleutelen en maken van onderdelen denk ik toch met weemoed
terug aan de Dnepr. Tegenwoordig zou ik er de tijd niet meer voor hebben.
Hierbij stuur ik nog twee gescande foro's van de Dnepr met BMW blok. (de
luchtinlaat naar de carburateurs zijn stofzuigerslangen)

Het blok past exact op de versnellingsbak, de cardanas moet wel een centime-
ter ingekort worden. Met R60 blok van de BMW was het gebruik bij 80 Km/h
1:18. Het zou mij niet verbazen als de carburateurs van de R60 het ook goed
zouden doen op het Dnepr blok inplaats van die met de rechthoekige
schuiven zoals die in 1978 afgeleverd werden.

Nog enkele oplossingen voor problemen die wij tegenkwamen.

Bij de motor van mijn vriend is de as van het zijspanwiel afgebroken. Het
was duidelijk een vermoeiingsbreuk, te zien aan de schelpvormige breukzone.
De nieuwe as die we gedraaid hebben is zo uitgevoerd dat  bij de overgang van
dik naar dun (waar het wiel zich bevind) een zeer duidelijke en gladde ronding
aanwezig is. Dit om spanningsconcentraties in de nek van de as te voorkomen.

(Vervolg op pagina 9)
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Sleuteldagje :

Vorig jaar eens gestart als een losse opmerking blijft
staan; de sleuteldag. Vroeger een gebruikelijk tafereel om
zo af en toe eens wat praktijkervaring op te doen (bij
voorkeur op andermans motor). Na de oproep vorig jaar
bleek al snel een ruimte beschikbaar te zijn (Gerrit en Luit
wisten hier wel raad mee, hopellijk nog steeds). Om een
of andere reden is daar echter toen wat stagnatie opgetre-
den. Let op : we zoeken hier geen high-tech of zeer ge-
avanceerde sleutelaars maar gewoon wat kleine dingen
die eenieder geregeld uitvoert, maar waar op de een of
andere manier sommige mensen handiger mee zijn dan
anderen.

Ideetjes :

kleppen stellen, carburatie stellen, ontstekingen,
wielen spaken algemeen.

Noem het maar op, interesse ,geef eens een gil richting
redactie en/of bestuur.
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Kerstfoto:
Gevonden, en inmiddels door alle lezers ook ontvangen neem ik aan bij
het lezen van dit artikel.

Volgende vergadering:
9 januari 2000 , om 13.00 uur, Casa di Benno te Breda.



mene ledenvergadering op kunnen reageren.

Agenda 2000:
De agenda voor het jaar 2000 ziet er globaal als volgt uit:
- het wintertreffen 2000 ,21,22,23 januari
- de vehikel te Utrecht, februari ,maart.
- twee onderdelenbeurzen, data i.o. met Robert Hoffman ( Kesteren)
- Engeland , Oostbloktreffen, waarschijnlijk juni
- eerste weekend van mei ,vooijaarstreffen + alv.
- zomertreffen in juli geplaatst
- Najaarstreffen , begin september
- het wintertreffen 2001 , derde weekend januari
- Sleuteldag ?

Tevens om een wat beter gevulde agenda te krijgen, zal deze worden aange-
vuld met motormarkten die voor motorrijders in het algemeen en voor russen-
liefliebbers in het bijzonder interressant zijn, dit zal door Nutte worden aange-
geven en van gradatie worden voorzien.

Betrokkenen worden benaderd die ooit hebben aangegeven een treffen te wil-
len organiseren. Voor een eventuele sleuteldag is al langer een locatie beschik-
baar, echter geen "experts" die zo'n dag kunnen verzorgen, Hans zal zich laten
informeren. De Vehikel zal dit jaar worden verzorgt door Jan en Nutte. Het En-
gelse Oostbloktreffen zal geen officiel UDCN-treffen worden, wel zal hieraan de
nodige aandacht worden besteed, temeer daar de belangstelling onder de le-
den groot is. Exacte datum en locatie zijn nog niet bekend, Nutte onderhoudt
contact met de Engelse club.

Jubileumjaar:
Er wordt nog steeds gebrainstormt over activiteiten en aardigheidjes voor het
jubileumjaar. Robert Hoffman heeft een brief naar het bestuur gestuurd met
twee ideeen; het idee om de engeland treffen te sponsoren wordt als niet inter-
ressant afgedaan, het andere voorstel om het stel dat in Uralcombinatie door
Rusland heeft gereisd uit te nodigen voor een voordracht is een optie.

Om het jubileum te stroomlijnen wordt er een werkgroep in het leven geroe-
pen, Benno stelt voor dat hij dit samen doet met de nieuwe a.s. bestuursleden.
Hij benadert deze. Een aantal ideen is reeds geopperd.

Laatste clubblad van de eeuw:
Het laatste clubblad van de eeuw moet een bijzondere worden , er wordt aan
gedacht iets uit oude clubblaadjes te publiceren of oud-bestuursleden te vragen
iets voor de RT te schrijven
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De olie-afvoerbuisjes van de kop naar het blok bleken altijd te
lekken, enkele wikkelingen teflon-tape om de draad bleken afdoende.

De stroomverdeler die de spanning van de bobine naar  de bougies verdeeld
trilde altijd los zodat de motor niet meer werkte.

De oplossing die wij toen gebruikt hebben is het installeren van een bobine van
een eend. Dat werkte in het begin goed maar bij mij is de kunststof behuizing
gaan scheuren. Daarom heb ik toen twee bobines van 6 volt in serie gezet wat
hetzelfde effect heeft.

De handvervroeger:

De handvervroeger is echt niet meer van deze tijd en ik hoop niet dat
die nog op de nieuwere Dnepr's, Urals etc. etc. aanwezig is.
Wij hebben de nokkenas op een draaibank uitgeboord en d.m.v. schroefdraad
een as in de nokkenas aangebracht.
Deze as is daarna op dikte gedraaid en daaromheen hebben wij een
aluminium huis met een vervroeger van een eend (Deux Chevaux) geinstal-
leerd. Deze vervroeger werkte zeer goed. Op dat moment had ik al een R60
blok ingebouwd dus voor mijn motor hoefde dat niet meer.

De kogels in de lagers van de stuurkolom waren bij mijn Dnepr allemaal
gebroken, ook de lagerschalen waren ingeput. Deze lagers worden door SKF
exclusief voor BMW gemaakt en zijn zeer duur. Ik betaalde voor de lagers in
1980 ca  Hfl 200,- . Achteraf denk ik dat ik goedkoper af zou zijn geweest als ik
zelf een paar bronzen glijlagers gedraaid zou hebben.

Ik hoop dat jullie iets aan deze informatie hebben.

Henk Verleg
Globe@concepts.nl

(Vervolg van pagina 7)
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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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Bestuursvergadering

Kopie aan: Hans Wakka, Jan Wassenaar, Sybrand Hoekstra, Benno van Ham en
Nutte Visser. The Russian Twin.

De vergadering wordt geopend met het bepalen van de agenda, deze is:
• Versiag vorige vergadering
• Financien Potentiele bestuursleden
• Agenda 2OOO
• Treffens 2OOO
• Jubileumjaar
• Laatste clubblad van de eeuw, nulnummer, kerstfoto
• Volgende vergadering
• Rondvraag

Versiag vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering was te summier. Er moet van elke verga-
dering een verslag gemaakt worden wat ook afgehandelde onderwerpen bevat.
Een uittreksel ervan zal in de RT worden geplaatst.

Financien:
De kascommissie moet nog steeds de kas controleren, Sybrand zegt toe de kas-
cornmissie de komende week te benaderen. Er wordt aangegeven dat de ver-
goedingen voor gemaakte kosten lang op zich laten wachten, Sybrand stelt dat
deze vergoedingen binnen 1 a 2 weken na het indienen van rekeningen ver-
goedt kunnen worden. Jan stelt dat er bij sommige treffens geen inzage van
financien is, organisatoren regelen een treffen en sturen rekeningen naar de
UDCN, deze rekeningen zijn niet aitijd duidelijk. Naar aanleiding hiervan zal er
voor alle treffens een begroting worden gemaakt , ook zal Jan een treffenfor-
mulier opstellen, e.e.a. met de bedoeling de financiele aspecten van treffens in
de hand te kunnen houden. De uitjes ( palingrokerij ,bierbrouwerijen ,enz. )
gedurende de treffens worden niet bij de penningmeester verantwoord , zij zul-
len onder het treffenbudget vallen. Volgens Sybrand is onze contributie lande-
lijk gezien belachelijk laag, met algemene stemmen wordt bepaald dit zo te la-
ten.

Potentiele bestuursleden:
Na de oproep in het clubblad voor nieuwe bestuursleden, hebben zich drie le-
den aangemeldt , dit zijn : Luyt Postma (als los bestuurslid) , Robert Hoffman
(heeft aangeboden de buitenlandse correspondentie te gaan doen ) en Jos Luy-
ckx ( wil samen met Benno de redactie gaan doen). Bij de volgende bestuurs-
vergadering zullen deze nieuwe bestuursleden worden uitgenodigd. In de RT
zal hier aandacht aan worden besteed zodat de clubleden hier met de alge-
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     Moto-crypto

1. Deze relatie stuurt u de weg op.
2. Dit eiland is al lang uit beeld.
3. Op zijn motor afdingen.
4. Zij zijn dol op vuurwerk.
5. Hem trap je regelmatig voor de lol.
6. Ondanks de hitte toch koud op het bot.
7. Dat stel zit er naast.
8. Steunt gewoonlijk op haar linkerbeen.
9. Hoofd licht.
10. Die etter kan het heen en weer krijgen.
11. Deze mop is vlug verteld.
12. Is deze benzine verdroogd?
13. Bij deze president was het een bende.
14. deze fabriek is over veel barakken verdeeld.
15. Een slecht vooruitzicht over deze rivier.

Personalia

Reeds enige tijd geleden ontvingen we deze mededelingen betreffende uitbrei-
ding van het inwonertal van Utrecht. Wegens onbekende reden tot nu toe ver-
geten te plaatsen, hierbij nu dan toch. Names de UDCN gefeliciteerd Rene en
Dees.

Geboren :
Op 2 september 1999, om 7.17 uur

werd ons meisje geboren.
Op 11 septemberkreeg zij de naam :

Gudrun Deesdottir

Dees Sodaar & Rene de Groot
Reitdiepstraat 6
3522 GH Utrecht

Wees welkom, maar bel even
voor een afspraak 030-2800353

gelijke cijfers zijn gelijke letters.

1. - 1 - - (4)
2. - 5 - (3)
3. - - - - 5 - 5 - (8)
4. - - 1 - - 15 - - - - (10)
5. - 9 - - - - 1 - - 5 - (11)
6. - 15 5 - - 9 - (7)
7. - 9 - 10 - - - - 1 (7)
8. - 9 - 10 - - 1 - - 1 1 - - (12)
9. - 15 - - 1 - - (7)
10. - 21 9 - 5 - (6)
11. - 5 - - - 5 - - 9 - - - - 1 - (15)
12. - - 1 - - - - 15 - (9)
13. - 1 - - 5 - - 1 - (9)
14. 21 - 1 - (4)
15. - - 5 - - (5)
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UrallDnepr-clubblad Nummer 1 OPRICHTINGSNUMMER

Ural of Dnepr

Alles is begonnen met een bod van een oom. Voor BFr 100 was ik eigenaar van
zijn 6 jaar oude Honda CB 125 SE. Een een cilinder 125 cc variant van de
Honda CB 100 SE. Na de nodige omzwervingen van import, BTW, kentekenkeu-
ring en geluidstest, kon ik op basis van een oefenvergunning de buurt onveilig
maken. In die tijd reed ik naast deze Honda ook andere motorfietsen, die ik
leende of zeer kort in mijn bezit had. Na de Honda een 250 cc CZ. Dit verdub-
belde het aantal cc en halveerde de tact.

Imiddels in het bezit van een rijbewijs, werd de actieradius flink groter. Soms
een weekend ardennen of naar de film in Amsterdam of Essen. Via een vriend
kwam ik in het bezit van een zijspan van (nog steeds) onbekende makelij. Dit
super-lichte bakje was geschikt voor een zo lichte motor. Dit was voor mij de
kennismaking met zijspan rijden. Iets dat je nooit meer afleert. Na enkele jaren
werd de CZ-combinatie ingeruild vor een Jupiter-combinatie. Weer een promo-
tie in cc, maar tact, ho maar.

Tot mijn stomme verbazing had de importeur (een van zijn mensen) mijn
mooie CZ-combinatie in de sloot gereden. Goed, toegegeven, de combinatie
was verschrikkelijk licht. In deze tijd ging ik steeds meer rijden. Door de top-
snelheid, of het gebrek daaraan, afwisselend solo en met zijspan. Op weg naar
een vakantie in Zeeland reden wij langs de importeur. Het was de bedoeling
kettingwielen te halen voor de Jupiter. In plaats daarvan werd onze aandacht
getrokken door een Dnepr MT9. Deze fiets trok ons door zijn verschijning met-
teen aan. Een lichte Jupiter-bak gekoppeld aan een beest van een motor, uitge-
rust met een 35 liter tank. De koop was onderweg, geholpen door veel tegen-
wind vanuit zee, beslist. Het bleek een zeer goede koop te zijn.

De Dnepr, gekocht met 38000 km op de teller zou ons nog
310000 kilometer tot heden trouw blijven dienen. Veel woonwerkverkeer werd
probleemloos afgelegd. Daarnaast hebben vele plezierige vakantieritten aan de
liefdes relatie bijgedragen. Slechts drie maal hebben wij met Dnepr langs de
weg gestaan. De eerste keer met een uitgelopen kardan-lager. Dit gebeurde op
de terugweg uit Schotland. Vlak voor Hull hoorde Letitia vanuit het zijspan een
raar geluid. Een maal tot stilstand gekomen bleek het, door voornoemde oor-

Uit het oprichtingsnummer in 1990 het volgende stukje
van een voor mij onbekende auteur. Lees en huiver, er
was een tijd dat Russen meer dan 300.000 km konden
rjiden blijkbaar, zonder noemenswardige schades
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Voor motoren met 6 of 12 volt
gelijkstroom dynamo, Zo als
b.v M72-K750-IZH49-
IZH56....enz.
(6 en 12 volt omschakelbaar)
PM = plus aan massa
MM = min aan massa

Afm:50-50-40mm    fl  82,50-
Afm:40-20-43mm    fl 122,50 *
Excl.verzendkosten

* enkel 6vmm evt. speciale voet
voor BMW

Marco boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel:0229-543715
Fax:0229-543715-8888
Email: m.boelis@pbc.be.philips.com

zaak, uit het kardanhuis te komen. Een vriendelijk heer heeft ons zijn schuur
ter beschikking gesteld en is met ons naar Hull gereden voor een nieuw lager
en olie. Dit lager functioneert nog steeds.

De tweede keer brak de linker-zuiger op de bovenste schraapveer. Tijd om het
gehele blok te reviseren. Alles werd gedemonteerd en schoon gemaakt. Nieuwe
lagers werden gemonteerd en de boel functioneerde weer als van ouds. Tot, bij
de testrit, de krukas brak. Nu was het tijd om een nieuwe krukas te zoeken. Bij
het zoeken naar een krukas of een ander blok of desnoods een sloop-motor
kwamen wij in contact met een andere onfortuinlijke. Zijn motor was in de
soep gedraaid.

In onze flat werden beide blokken opnieuw opgebouwd. De laatste keer dat
Dnepr ons in de steek liet was tijdens een gehandicapten rit. Dit probleem
bleek pas na thuiskomt. Een losgelopen condensator was de schuldige. Een
collega was op deze rit minder fortuinlijk. Zijn motor lekte olie op een wijze dat
een tanker jaloers zou worden en rookte nog veel erger. Sindsdien zijn er wei-
nig problemen geweest.

Dat Dnepr officieel Ural M66 heet is voor de motor en voor ons nooit een pro-
bleem geweest. Nu na zoveel kilometers trouwe dienst, is het tijd voor een

Ural Dnepr Club Nederland Nummer 38, December 1999

The Russian Twin               Pagina  45

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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dijk bij Schoonhoven een kilometers lang benzinespoor trekt. Een fiets die stan-
daard geleverd word met een benzinekraan zonder reserve stand.

Maar toch weet ik nu al, ik zou Iwan want zo is hij gedoopt, niet meer willen
missen. In de korte tijd dat ik hem heb is er ook al veel positiefs naar voren
gekomen, zoals zijn ruimte ruim 3 kratten bier in het zijspan 2 kratten op het
bagagerek en opgevuld met 12 flessen whisky daaruit blijkt voor mij dat een
vakantie van 1 week tot de mogelijkheden behoort.

Ik kijk nu reikhalzend uit naar een van de treffens van de club omdat ik dat wel
eens mee wil maken. En ik wil wel eens weten welke aanpassingen mogelijk
zijn van mijn motor en daar bedoel ik mee welke bobine van welke Subaru heb-
ben jullie het over en hoe krijg ik hem goed stationair lopend en geen 1500
toeren zoals nu het geval is. Tot zover mijn eerste ervaringen met Iwan ( want
mijn vrienden vinden hem verschrikkelijk) en hopelijk tot het eerst volgende
treffen waar ik zeker bij wil zijn.

De groeten van Rob Jansen uit Het midden van het
land.
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goede en goed verzorgde oude dag. Dit betekend alleen rijden in de zomer,
gezellig met vrouw en kinderen een dagje uit. Daarnaast moet regelmatig on-
derhoud de oudedag van Dnepr aangenaam maken. Voor het eerst heeft Dnepr
in de winter in een verwarmde garage gestaan. Bij het klaarmaken voor het
seizoen was Dnepr dan ook onwillig zijn winterrust af te breken. Met veel
zachtmoedige aandrang was de motor toch te overtuigen.

Baudouin Knaapen

Waarschuwing

Wie dit blad leest is gek, wie het kopieert nog gekker. Dit blad staat vol onzin.
Het is heel onverstandig dit verder te lezen. Als redactie houden wij u alleen
voor de mal. Kopieren van de inhoud duidt op gebrek aan verstandelijk vermo-
gen. Dit blad stelt niets voor. Je moet bovendien geschift zijn om met dit soort
Ural/Dnepr volk om te willen gaan. Het zijn onbetrouwbare individuen die heu-
len met de Russen. Die vinden wij sinds kort ongevaarlijk, maar laat u niet voor
de gek houden. Alles rood gepraat wat hier verder volgt. Het zou verboden
moeten worden dit soort opruiende blaadjes te verspreiden. Kopieert u toch
niet, U komt in grote moeilijkheden met de BVD, KGB, CIA  en veel meer
broodnodige organisaties, die zich bezighouden met het geestelijk wel en wee
van de wereld.

Bent u reeds tot hier gekomen dan bent u wellicht verloren voor de wereld.
Stop, stop voor het te laat is en leg dit blad in de kast. of liever gooi het weg,
laat je niet betrappen met dit soort opruiende lectuur. Stop het bij de Playboy,
Penthouse, de Waarheid en andere dubieuze lectuur. Verstop het als de buren
komen, verbrand het als de politie komt. Denk aan je geestelijk welzijn.

Heb je het geheel gelezen? Arme Stakker, je bent voor je leven verloren voor
de maatschappij. Nu kunnen wij ook niet meer helpen. Probeer eens een thera-
pie van de Ural/Dnepr Club, een treffen of onderdelen markt of zo.

In de vroege jaren werd er toch op een iets andere manier over copyrights ge-
schreven en gedacht dan tegenwoordig, zie hier een mooi voorbeeld uit de
vroege 90’er jaren.
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Ardennen

Uit dit jaar een foto van een toenmalig wintertreffen, zoals het
hoort, sneeuw, koude en motoren.
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Beste U.D.C.N             Vrienden.

Of is het misschien te vroeg om vrienden te zeggen, omdat ik pas een maand
lid ben en tot nu toe alleen Paula en Jan Koedoot persoonlijk heb ontmoet.
Naar aanleiding van de vraag in het clubblad nr 37 over de vraag om iets in het
blad te willen zetten over het hoe, waarom en wanneer van de aanschaf van je
Rus.

Nu om een kort verhaal lang te maken, sinds ik motor rijd en dat is al een aan-
tal jaren, heb ik al het nodige bereden, kort gereden en doorverkocht omdat ik
maar niet kon vinden wat ik nu eigenlijk zocht. Na een aarzelend begin in 1975
op een suzuki T 500 ben ik via diverse naked bikes en choppers, tot de conclu-
sie gekomen dat dit toch niet was wat nu eigenlijk de bedoeling was van het
motorrijden wat ik wilde.

Toen kreeg ik vorig jaar een motorblad onder ogen wat al heel wat jaren
onderin de kanariekooi had gelegen en al aardig vergeeld was. Bij het kapot
scheuren van dit blad, om de open-haard mee aan te maken , viel mijn oog op
een advertentie met foto van een bedrijf dat adverteerde met Dnepr en Ural
motorfietsen en de foto die erbij stond was van een strijdwagen getrokken door
een motor. Bij het uitvergroten van die foto bemerkte ik dat mijn hart sneller
ging kloppen en mijn bloedlichaampjes warmer werden. Het grote zoeken be-
gon en heel Nederland werd afgebeld om naar de betreffende dealer te zoeken.

Uiteindelijk vond ik in Apeldoorn een motorhandel die mij wel zo'n fiets kon le-
veren en bereid was om mijn oude fiets in te nemen en mijn Ural tourist te be-
stellen. Februari 1999 was het dan zover, de fiets werd besteld en zou een
1evertijd hebben van een drie tot vijf weken. Na veel gebel en gefax kwam het
grote moment in augustus , de fiets was daar. Na enig gereken heb ik ontdekt
dat een week dus ongeveer dertig dagen heeft. Nu een paar maanden verder
en 1309 km weet ik dat ik eindelijk heb gevonden wat ik zocht, een fiets
waarop je nog moet werken om een bocht om te komen, een fiets die je niet
zomaar even aantrapt maar waar je een half uur op staat te zweten voordat hij
loopt, een fiets die er op de weg zomaar zonder opgaaf van reden mee ophoud
omdat bij een kilometer stand van 130 km de bobine doorbrand. Een fiets die
zomaar de vlotter van de rechter carburateur open laat staan zodat je op de

Ik en mijn Rus

In het kader van Ik en mijn Rus hierbij een bijdrage van een nieuw lid ,Rob
Janssen, langzaamaan gaan de reacties binnenstromen dus in de toekomst
meer hierover . Marcel, ik verwacht die van jou ook nog steeds, belofte maakt
schuld.  (RED, corectie, is inmiddels ook binnen gerold)
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Onderweg begonnen we ons te realiseren dat dit misschien best wel eens ste-
vig tegen kon vallen 400 km rijden (heen en weer) voor een ongeziene hoe-
veelheid ijzer, als dat maar goed gaat.

Na enige tijd begonnen we alles wat lichter op te nemen (de zon kwam op) en
universiteit Enschede kwam in zicht. Aangebeld bij Paul werden we vriendelijk
ontvangen met een bakkie koffie waarna we de schroothoop eens gingen bekij-
ken. Dat viel niet tegen, daar bij elkaar gegooid in een hoek stond een com-
plete Dnepr MT-11 (gedeeltelijk ontmanteld maar zeker nog te herkennen) met
een hele aardige stapel reserveonderdelen. Paul vertelde ons dat hij zijn Dnepr
eigenlijk als twee motoren met transportschade gekocht had toendertijd en
deze samengemonteerd had tot een goede met spareparts, (carburateurs, dy-
namo, cardan, hardyschijven van alles zat er dubbel bij). Enfin heel de troep
opgeladen en toch al een heel stuk opgeluchter op weg om dat ding over te
schrijven op het postkantoor.

Vreemd volkje trouwens die Postkantoorpersoneelsleden (mooi scrabble-
woordje). Meneer verzekerde me dat we binnen niet konden betalen met een
creditcard (van de Postbank notabene) of een bankpas. Op dat moment was
zelfs een transactie met een PIN-pas binnen niet mogelijk , buiten wel. Uitein-
delijk bleek alles toch rond te breien en konden we terug naar Paul toe. Hier
nog wat koffie gedronken en gehoord dat deze dame Nadja toch wel een reis
naar de Noordkaap en Italie overleefd had. Bewijzen in de vorm van stickers
werden bijgeleverd op de bak. Uiteindelijk onszelf toch maar richting Breda
gaan begeven met een heerlijk verfrissend regenbuitje op ons dak. Fijn soms
zo'n koekblik denk je dan.

Nu alles geinventariseerd, opgeruimd en uitgezocht is lijkt het duidelijk dat er
een solo-dneprdame bij gekomen is in het wagenpark. Na lang overleg met de
fles bier besloten deze dame dan maar Nadja te dopen in de goede traditie van
vrouwelijke motorfietsen. Binnenkort maar eens kijken of deze dame wil prutte-
len want daartoe is me de tijd nog ontbroken helaas. Misschien komt er dan
ook weer eens tijd om me met mijn M-72 te gaan bemoeien. Dit zou ook weer
eens tijd worden denk ik.

Benno
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Agenda 1999/2000

Agenda 1999/2000

17,18,19 December 1999

Laatste Vehikel van de eeuw in Utrecht.

22,23,24 Januari 2000

Het eerste Ardennen- treffen van deze eeuw op de vertrouwde locatie te
Jalhay. Meer info verderop in dit blad.

28,29,30 Januari 2000

Zuid-Laren beurs voor oldtimers, motoren autos etc.

februari ,maart.

De Vehikel te utrecht,

5,6,7 mei

Eerste weekend van mei, voorjaarstreffen + A.L.V.

Medio Juni

Engelandtreffen, meer info volgt

Medio Juli

Zomertreffen UDCN

Medio September

Najaarstreffen

Diversen :
De twee jaarlijkse onderdelenbeurzen in Kesteren, het wintertreffen 2001 ,
derde weekend januari Sleuteldag ?
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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 Leden Niet-leden
Prijs Prijs

Dnepr

K750 onderdelen (Russisch) 89 20,00 25,00
K650 maintainance (Engels) 84 20,00 25,00
MT9-10 onderdelen 140 25,00 30,00
MT9-10 repair 120 22,50 27,50
MT10/36 onderdelen 120 22,50 27,50
MT10/36 operating manual 104 20,00 25,00
MT10/36 repair manual 116 22,50 27,50
MT11 operating manual 89 20,00 25,00
MT16 betriebsanleitung 107 20,00 25,00
MT11-16 onderdelen 80 20,00 25,00

Algemeen repair manual 117 22,50 27,50

Ural

M72 bouwtekening A3 49 17,50 22,50
M72 betriebsanleitung 76 20,00 25,00
M63 service manual 119 25,00 32,50
 M63 onderdelen 56 20,00 25,00
M66 service manual 120 25,00 32,50
M62-67 onderdelen 76 20,00 25,00
M62-67 repair manual 149 25,00 32,50
IMZ-8.103 onderdelen 115 25,00 32,50
IMZ-8.123 service manual 70 20,00 25,00
IMZ-8.123 repair manual 126 25,00 32,50
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Nadja,

Ja weer een nieuwe telg aan de boom der Russische schoonheden toever-
trouwd aan mijn hoede. Compleet onverwacht is het gezelschap weer uitge-
breid met een dame erbij. Hoe een en ander gegaan is, ja dat is een lang ver-
haal maar toch zeker de moeite waard om te vertellen aangezien het aangeeft
dat er toch nog echte motorrijders aanwezig zijn die hart hebben voor hun ver-
voermiddelen (of dorst).

Hoe het allemaal begon, het lijkt wel een modern sprookje. Ik zat rustig te wer-
ken toen op mijn beeldscherm een boodschap verscheen; piep, piep je hebt
nieuwe email. Het bleek een berichtje van ene Paul te zijn die op onze website
had gezien dat er echt nog mensen zijn die voor hun plezier op een Rus reden.
Toen hij dit las dacht hij bij zichzelf, he verrek ik heb ook nog zo'n ding ergens
in de schuur staan. Laten we eens kijken. Om een lang verhaal kort te maken,
Paul had een Dnepr Mt11 staan in overcomplete staat en wilde daar vanaf voor
de lieve somma van een kratje bier, Grolsch natuurlijk want Paul woonde in
Enschede.

Omdat een vriend van mij toch geinteresseerd was in een leuke zijspanbak om
aan zijn neprus te hangen werd het ineens extra interessant deze deal, zo ge-
zegd zo gedaan, dus op een natte zaterdagochtend zijn we afgereisd naar het
donkere Enschede (toen nog wel).
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Met de hele karavaan Fort Sabina bezocht waar we tot onze en ook tot zijn ver-
rassing clublid Dewa aantroffen, compleet in tenue van de Gele Rijders. Je weet
wel die met dat  kwastje tussen de ogen. Overigens was de rit er heen nog een
hele happening vanwege het feit dat de slagbomen op een brug spontaan
dienst weigerden toen ze onze colonne Russen zagen naderen.
's Avonds een goed verzorgde barbecue, een goed idee, die pakketten per per-
soon trouwens, en een gezellig kampvuur. Het werd (wederom) laat maar erg
gezellig onder het genot van een drankje (Oeral!? Lekker spul!!) bijgekletst.

Na een goede nachtrust waarbij een enkeling zelfs sliep in de bak van zijn span,
stond iedereen de volgende ochtend weer op tijd klaar voor het goed verzorgde
ontbijt in de Staloon. "Beter een paard in de wei dan de lucht van tien" en der-
gelijke spreuken zullen me nog wel een tijdje bijblijven.
Daarna werd het alweer tijd om op te breken. Hans had inmiddels zijn bak in
ontvette toestand ook weer aan de praat en met drie spannen en een of andere
vage Amerikaan werd het eerste gedeelte van de thuisreis aanvaard.
Na een stuk A16 namen we afscheid van Hans en consorten en werd de reis
richting Puiflijk (de thuisbasis van broer Johan) voortgezet.
Nu hoorde ik al enige tijd een niet nader te definiëren geluid. Kijken, zoeken,
niets te zien....

Na de tussenstop bij Johan en een oppervlakkige controle, de reis alleen voort-
gezet. Helaas na Apeldoorn sloeg het noodlot toe en bleek de oorzaak van het
tot dan toe ondefinieerbare geluid; geslinger aan de achterzijde, vier spaken uit
het achterwiel en een lekke band.

Gelukkig bood het reservewiel uitkomst en kon na wat gemartel (volgende keer
dus ook maar een schaarkrikje mee, goed idee Jack) de laatste dertig kilometer
worden afgelegd.

Thuisgekomen werd een forse olielekkage geconstateerd en bleek het vliegwiel
bij nadere inspectie door het kijkgaatje zeiknat van de olie te zijn. Inmiddels
zijn nieuwe hoofdlagers en een nieuwe keerring gemonteerd, en zijn en pas-
sant de balhoofdlagers ook maar vervangen. Nog wat spuitwerk en hij kan er
weer tegen.
Kortom: binnenkort hopelijk klaar voor het wintertreffen!

Tot ziens!

Gerrit Busweiler
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Diversen

Planeta-3 maintenance manual 50 20,00 25,00
Planeta-3 onderdelen 50 20,00 25,00
Jupiter maintenance manual 50 20,00 25,00
Jupiter onderdelen 50 20,00 25,00
Planeta sport operating instructions 27 12,50 15,00
Planeta sport onderdelen 98 20,00 25,00
Voskhod operating instructions 79 20,00 25,00
Voskhod onderdelen 90 20,00 25,00
Chang Jiang onderdelen (=M72) 97 20,00 25,00
Chang Jiang instruction manual 56 20,00 25,00

De volgende artikelen zijn zonder porto

T-shirt 10,00     25,00
Sweaters 25,00     45,00
Dnepr Pins   5,00       7,50
Badge    5,00       7,50
Sleutelhanger   7,50     10,00

Verdere gegevens zoals
kleur, maat etc.

Bel Hans!

UDCN
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Clublogo

Zoals in het vorige clubbiad al vermeld, had onze club nog
steeds geen officieel logo. Vandaar dat er een ontwerp
ingezonden kon worden, met daaraan gekoppeld een beloning
voor het winnende logo. Alle inzenders worden bij deze bedankt en om hun
creativiteit toch enigzins te belonen, volgen hier de logo's met de naam van de
ontwerper en eventuele toelichting.

Erik van Gasteren
Bij dit ontwerp hoort een uitleg van ongeveer 1 A4 vel. Iets te veel om hier
neer te pennen, maar hieruit blijkt wel dat er serieus over nagedacht is. Het
ontwerp is een verkeersbord, met de betekenis; Alleen toegankelijk voor moto-
ren met zijspan. Omdat onze club ook solo-motoren bevat, leek dit niet het
meest voor de hand liggende ontwerp.

Hubert Pelikaan

Heeft dit prachtige logo in Art-Deco stijl ontworpen. Ural Dnepr op zo'n manier
geschreven dat het een motorfiets voorsteld. Heeft ook wel iets 'sixties' in zich,
Flower Power en zo weet je wel. Hoe kom je op zo'n idee? Voor mij in ieder
geval een eervolle vermelding waard.

Jeroen Zaan
Fantastisch, wat een logo. Aangeleverd per fax, omdat Jeroen (en Erika) door
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weest om  Gunthers lekke band te vervangen door een dicht exemplaar. Onder-
weg stuitten we op een Zuiderling die met vrouw achterop, twee dochters en
hond in het span, was gestrand op weg naar Zuid-Beijerland. De Ural liep nog,
maar daar was dan ook alles mee gezegd. De rook kwam tussen de cilinder en
de kop vandaan en hij plofte vervaarlijk. Afgesproken dat we door zouden rij-
den naar Gossie en daar een aanhanger oppikken om het onfortuinlijke UDCN-
lid op te halen. Zo gezegd, zo gedaan en na een halfuurtje kwam Derk met het
spul de werkplaats inrijden. Diagnose: gat in de zuiger! Ter plekke werd door
Jan Koedoot de zuiger vervangen en kon de reis naar het treffen worden voort-
gezet.

Inmiddels was Gunthers band gerepareerd en konden ook wij met een extra
passagier in een dikke leren jas(!) terugkeren. Intussen had er  op het kampe-
ment een bijna open hartoperatie plaatsgevonden. De bak van Hans had last
van vervetting zullen we het maar noemen, waarschijnlijk iets verkeerds inge-
nomen........... Maakte een afgrijselijk lawaai en had dringend behoefte aan
enkele nieuwe lagers. Johan was niet zo goed of het moest er van komen.

's Middags een prachtige tourrit waarbij we zelfs nog in de Zeeuwse- of Zuid-
Hollandse wateren gezwommen hebben.
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Najaarstreffen in Zuid-Beijerland.

De oproep van Benno in gedachten, toch maar even achter de laptop gaan zit-
ten om een stukje te schrijven. Het was dan ook een ongekend najaarstreffen.
Het weer was zodanig dat een zomertreffen zich niet zou hoeven schamen.

Maar laat ik bij het begin beginnen. Op vrijdag om half twee vertrokken uit
IJsselmuiden (bij Kampen, je weet wel van die brug).
Helemaal alleen met de MT16, voor het eerst zo'n lange rit. Tegen mijn princi-
pes om met een Rus de snelweg te volgen, deze keer toch maar de snelste
route genomen en dus bij Wezep de snelweg op. Dit ging voortreffelijk en rond
half vier reed ik Zuid-Beijerland in en kon de camping middels de duidelijk ge-
plaatste bordjes snel gevonden worden. Onderweg alleen benzine en wat olie
bijgevuld, verder geen klap verkeerd.
Er waren al enkele leden druk in de weer met het opzetten van hun tentjes en
langzaam kwam er van alles binnendruppelen/rijden. Vreemde Russen ove-
rigens, sommige leken wel erg Japans/Italiaans/Amerikaans.

Na een hapje eten in de locale snackbar, de avond verder doorgebracht met
gezellig kletsen bij het kampvuur, wat door Jos weer keurig was verzorgd met
een aanhanger
vol hout.

Na een vrij korte
nacht was toch
wel te merken
dat we wat later
in het seizoen
zaten want alles
was kletsnat,
inclusief de luifel
van het koepel-
tentje. Direct
wakker ben je
als je dan de
tent uitkruipt.
Met de BX
(Frans, niet Rus-
sisch) van Derk,
samen met Jan
en onze Duitse
gast Gunther
naar Gossie ge-
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motorpech niet op de Algemene Ledenvergadering konden komen. Zo een inzet
zou ik bij iedereen wel willen zien. Terwijl ik dit aan het typen ben besluit ik dit
ontwerp in de toekomst te gaan gebruiken voor de nieuwsbrieven. Toch een
mooie troostprijs.

Baudouin heeft vlak na oprichting van de club dit logo al aangeleverd. Ontwor-
pen door zijn vrouw. Nu, twee jaar later wordt het uiteindelijk gekozen tot offi-
cieel clublogo, gefeliciteerd! De prijs, een echte Russische 19 inch band, is in-
middels per post afgeleverd. Importeur Sieberg bij deze nog bedankt voor het
beschikbaar stellen.

Familie Knaapen, het winnend ontwerp.
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Overpeinzing

Met zijspan sta je in de file, zit je in de regen, lig je altijd ach-
terop door de lage snelheid. Op een combinatie is elke
lichaamshouding mogelijk. Toch ben je kwetsbaar. Je kan niet
in de anonimiteit duiken door op een donker paadje voldoende
condens te ontwikkelen met je vriendin of vrouw om de ruiten te doen beslaan. Als
zijspanrijder ben je altijd in het nadeel.

Toch is er maar een ding op aarde leuker dan motorrijden, dat is zijspanrijden. Je
kan zo'n ding echt de bocht om wringen, het gas en de rem zijn je stuur en bij
gladheid is het pas echt spannend. De spanning is soms om te snijden als je met
de combinatie snel de bocht doorgaat en de achterband een kreunend protest laat
horen tegen de manier waarop je denkt aan het verkeer deel te moeten nemen.
Toch is een combinatie betrouwbaar. Zij geeft tijdig signalen als een goede vrien-
din die aangeeft waar de grenzen van je bestaan liggen.

De motor en jij zijn partners die een onafscheidelijk partnership hebben gesloten
en waar leven en dood in elkaars handen ligt. Als zij het opgeeft kan je zelf niet
meer functioneren en zouden de gevolgen enorm kunnen zijn. Als jij opgeeft kan
zij niets ondernemen om de onderneming tot een goed einde te brengen. Een af-
hankelijkheid die een perfecte relatie met elkaar noodzakelijk maakt.

Zij probeert je uit, zoekt jouw grenzen en wil weten waar je zwakheden liggen. Op
de meest onverwachte momenten reageert ze niet meer lief maar als een feeks.
Ze laat je in de steek om te zien hoe je reageert. Dit kan zijn in het midden van de
nacht zonder licht of vonken, of overdag op een buitenweg ineens zonder benzine.
Op dat soort momenten blijkt ze een op drie te hebben gelopen of niet hebben
bijgeladen zonder te waarschuwen. Ze leert je op deze manier omgaan met je
slechte karakter. Ze kent alle scheldwoorden en vloeken die je uit. Ze pest je tot
het uiterste toe. Tot je de fout ontdekt en nog gelooft dat het je eigen fout is ook.

Ook jij wilt haar grenzen kennen en probeert steeds weer verder te gaan met de
gashandel, de rem, de koppeling en het stuur. Wanneer laat zij het afweten, slipt
ze door, slaat ze af of kiept ze om? Je weet het pas als je op een veilig moment
alles met haar hebt gedaan. Je past goed op geen schade aan te richten en zoekt
plekken op in het landschap waar je ongestoord met haar alleen kan zijn. Juist
deze plekken ken je als geen ander. Zelfs je vriendin of vrouw is hier ooit geweest.
Dit zijn de plekken waar je met haar alleen was en waarvan je de geheimen nooit
zult prijsgeven. Zij is wellicht de meest perfecte maitresse. Je partner zal wellicht
niet eens jalours worden op je relatie met haar.
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Te koop aangeboden:

Te koop wegens omstandigheden URAL tourist met swingarm voor vering.
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

Te koop aangeboden:

URAL Export uitvoering Type IMZ 8 103-30 Bouwjaar 1992 De machine is ge-
heel in nieuwstaat en heeft slechts 150 km op de teller. Met Solo gearing en
Elektronische ontsteking. Rijkelijk voorzien van chroomwerk
Met NL kenteken. Prijs FL 4.500,- Tel 058-2541777
E-mail jan.wassenaar@wxs.nl

Te koop aangeboden:

Motorblok van Jupiter 2 cyl. 350cc met electr. onsteking
redelijke staat, probleem met versnellingsbak. diverse reserveonderdelen, car-
burateurs, Prijs n.o.t.k. Tevens gezocht voorwielremset van een jupiter voor op
mijn zijspan.  Tel. 026-4421636, Ronny

Te koop gevraagd:

Compleet cardanhuis achterwiel ( ingaande en uitgaande
cardan) met pakking voor Dnepr MT 16 BJ 1993

Wegens het niet goed controleren en tijdig bijvullen van de olie, moet ik
helaas door oververhitting van de lagers en tandraden, afscheid nemen van
het vorig huis. Bretco@casema.net of gewoon 0346/350646 vragen naar Bret

Gezocht:

"Nieuw" blok voor een M72 plus kennis,zin en tijd om het te helpen inbouwen.
Ineke Aarens, Tricht (Gelderland) Tel: 0345-573333

Ruilen:

Wie wil een Dnepr MT9/MT10 solo-eind-differentieel met
9/35 overbrenging ruilen tegen mijn 8/37 differentieel (dus met lagere
gearing)? Marcel Hogt:053-4303543.
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Te koop aangeboden :

Eenasser Auto/motortransporter
Hydraulische oplooprem, te herstellen.
Standplaats Antwerpen(VL), FL 1000,- Tel : 0032-3-3218950
Dhr. Cornelis
Herentalsebaan 209
B 2100 Antwerpen

Te Koop:

Dnepr uit '94 met zijspan te
koop voor f2750,-
tel:o70-3670805
Annette ruijsink
<ruijsa@xs4all.nl>

Te Koop :

Hallo, ik ben op zoek naar zo veel mogelijk informatie over vervangings tips.
M’n MT 16 heeft een flinke warm loper gehad dus de zuigers zijn aangetast
{verrot dus}. De vraag: wat is er ter vervanging? ook wil ik er andere carbs
opzetten. Alle andere verbetering of aanpassings tip is zeer welkom.
F.Dubbeld Dubbeld@multiweb.nl

Te Koop :

Dnepr MT-16, 2-cilinder 650 cc met zijspan. Cardan aangedreven, kan ook ach-
teruitrijden. Kleur donkerblauw. Km.stand 3,5 km, dus nog nieuw. Nog geen
kenteken, rijklaar maken en keuren is geen probleem Prijs FL. 1500,- Inlichtin-
gen : 015-2563488. Belangstellenden kunnen op mijn eigen motor zich een
voorstelling maken wat zij zich aanschaffen. M. den Engelsman, Delft.

Te Koop :

Dnepr MT16, blok geheel gereviseerd en vorig jaar heeft ze 'm helemaal kaal
geschuurd en opnieuw gelakt/gespoten (frame en accessoires beige,bak en
tank e.d. donker oranje). Wij zijn 1 april op haar motor getrouwd maar sinds-
dien staat hij eigenlijk stil. We willen deze "vrijetijdsbesteding" aanbieden
t.e.a.b. Groetjes Wouter ter Steege w.m.h.ter.steege@freeler.nl

Advertentiehoekje
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URAL SOLO EN ZIJSPANMOTORFIETSEN
NU OOK LEVERBAAR:

TWEE KLEURIGE MOTOREN
MOTOREN MET ELEKTRISCHE STARTER
MOTOREN MET AANGEDREVEN ZIJSPAN

DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPANAAN-
DRIJVING

TEVENS DIVERSE GEBRUIKTE MOTOREN

ALLE MOTORFIETSEN WORDEN UITERAARD MET
KENTEKENS GELEVERD

MOGELIJKHEID TOT HET OFFICIEEL REGELEN
VAN KENTEKENS VOOR ZOWEL URAL ALS DNEPR,
mits motorfiets in goede staat verkeert.

ONDERDELEN VOOR ZOWEL URAL ALS DNEPR UIT
VOORRAAD LEVERBAAR

EIGEN IMPORT
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From Russia with love

De Dnepr straalt degelijkheid en kracht uit, het is de Russi-
sche beer op wielen! Hun beider betrouwbaarheid is
spreekwoordelijk. Zijn 650cc aluminium boxer motor ken-
merkt zich door trillingvrije trekkracht bij lage toeren en
neemt genoegen met vrijwel elke brandstof. Het vereiste octaangetal is gelijk
aan dat van gegiste bananen!

Het onderhoud produceert nauwelijks afgewerkte olie; het meeste wordt auto-
matisch intern verbrand! Ook het lood in de benzine slaat neer in de motor en
komt zo niet in het milieu. Ook bij de produktie is het milieu niet vergeten en is
er slechts een minimum aan verfstoffen gebruikt. De milieu vriendelijk eigen-
schappen geven deze combinatie een sterk "groen punt"
Het gunstige verbruik en de mogelijkheden om nu eens ten volle van alle
ANWB diensten te kunnen genieten, maken de motorfiets zeer economisch in
het gebruik.

Naast unieke pluspunten als een automatische koppeling, zijspanwiel aandrij-
ving en een achteruitversnelling, biedt het model geruststellende en voor mo-
torfietsen baanbrekende veiligheidsvoorzieningen. Niet blokkeerbare remmen
en een volledig stalen constructie zijn sterke argumenten, maar dat is lang niet
alles. De Russische constructeurs zijn zelfs onze Maij ver vooruit; wat dacht u
van een standaard snelheidsbegrenzing op 100 km/uur? Als extra is een inno-
vatieve en verbluffend eenvoudige, zelf opblaasbare Airbag leverbaar.

Ongeëvenaard zijn de standaardopties als een extra stopkontakt, een 12 Volt
hoofdschakelaar en verstelbare voetsteunen. Ook een rustiek houten voetsteun
in het zijspan is standaard. Zelfs de uitvoering in klassiek two-tone blauw kent
geen meerprijs.

Door zeer consequent gebruik te maken van betrouwbare constructies kon de
fabrikant de afgeveerde-gewichtsverhouding erg gunstig houden en kunnen
hinderlijke kleine oneffenheden het voertuig niet beinvloeden.
Geheel in tegenstelling tot moderne 'bamboe-racers' geniet u met dit model
extra lang van zelfs het eenvoudigste ritje. De indrukken die de motorfiets bij u
achterlaat zullen u lang bijblijven.

Kortom, verbluffende techniek, een beproefde bouwwijze en moderne veilig-
heid zijn verpakt in een unieke Retro styling. De hoogst populaire vijftiger jaren
styling en al even authentieke afwerking is beschikbaar voor een nostalgische
prijs!
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meer serieus gaat nemen. Het zijn zulke leuke authentieke fietsen’, zegt Nutte
Visser.

‘Voor heel weinig geld heb je een knappe motorfiets waar je ontzettend veel lol
aan kunt beleven’. Hijzelf bezit een stoere K750 zijklepper in Poolse legeruitvoe-
ring. De motor dateert uit begin jaren zestig en maakt door zijn massaliteit een
onverwoestbare indruk. Toch hield de fabriek een paar slagen om de arm want
in het instructieboekje lees je dat de motor ‘een toffe tachtig kilometer per uur
gaat, maar niet langer dan drie minuten’. We krijgen les in het rijden op een
zijspan.

Voordat de motor wordt gestart vindt er een ritueel aan handelingen plaats.
Eerst de kranen open en vlotteren aan beide carburateurs zodat de vlotterbak-
ken overstromen. Choke open en het luchtfilter omhoog. Dan drie keer trappen
zonder stroom. Dan is de K750 klaar voor de finale kick, die in mijn geval drie
keer op zich laat wachten. Dan komt het blok langzaan ploffend tot leven. De
motor in zijn eerste versnelling en schokkend begint de zijklepper aan zijn
rondje over het veld. Als ik het gas opendraai, hoor ik dat de uitlaten meer ge-
luid produceren dan normaal, maar van een toenemende snelheid is niet veel
te merken. Voorzichtig met de hak overschakelen naar zijn tweede versnelling.
De motor komt nu tot leven. Triomfantelijk plof ik rond op het ponyveldje.
Waar ik ook kijk, word ik omgeven door Russisch staal. De motor is zo massaal!
Hij zucht, steunt, kraakt en piept. Van vering is nauwelijks iets te merken. Van
remmen ook niet trouwes. Alleen de achterrem funtioneert, een beetje. (De
motor krijgt na dit treffen een flinke revisiebeurt, vertelt Nutte eerder op de
dag.)

Al rijdend schiet me de juiste beschrijving te binnen :

Russische motorromantiek…

(Vervolg van pagina 34)
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Als om hun snelle imago te onderstrepen gingen de door de KGB aangekochte
motoren linea recta naar een motorinstituut waar ze betrouwbaar en snel wer-
den gemaakt. Vanmiddag wisselde dit topmodel voor slechts vierduizend gul-
den van eigenaar.

Russische motorromantiek

Regelmatig wordt de stilte verstoord door het fraaie geplof van een zijklepper.
Een groepje motorrijders kijkt geinteresseerd naar een tot nieuwstaat geresteu-
reerde Rus. Shag en een potje bier binnen handbereik. Een vrouwelijke motor-
rijder stofwolkt met kinderen in het span kriskras door het terrein. Achterop
wappert fier de hamer en sikkel. Met een glimlach neemt Ed Roelandt zijn
Chang Jiang op. Hij was monteur van Japanse motoren. ‘Die Japanners zijn
geen uitdaging. Ze doen het altijd. Je gaat ook zo op in de kudde. Ik heb ze

allemaal bereden. En hoe nieuw m’n motor ook was, altijd reed ik op een oud
model. Ik kan je verzekeren dat ik met mijn zijklepper heel wat meer bekijks
heb dan met m’n Fireblade. Iedereen denkt dat ik op een oldtimer rijdt’. De
motor heeft het bouwjaar ’94, maar ziet er antiek uit. De uitlaten zijn verroest
(‘hij roest al in de folder’), maar de Chang heeft Roelandt nog niet in de steek
gelaten. De motor wordt probleemloos gebruikt voor woon-werkverkeer. ‘Het is
twee keer trappen en lopen’.

De clubleden steken zelf graag de draak met de ‘betrouwbaarheid’ van de door-
snee Russische motor. Toch verdient de motoren meer respect dan ze nu van
het publiek genieten. ‘Het wordt toch eens tijd dat het publiek de motoren

(Vervolg op pagina 35)
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Het Ardennentreffen

Voor de Veteranen is het niets nieuws ,maar voor de “eerstejaars” zal ik dat
tintelende, ontrustige gevoel waar je nu al dagen mee rond loopt, verklaren:
het Ardennentreffen zit er weer aan te komen! Het evenement waar we terug-
gaan naar de basis. Waar de warme maaltijd nog hoog staat aangeschreven en
waar de uitdrukking: “Geniet, maar drink met maten“ een extra dimensie krijgt.
Het evenement waar we de waarde van het kampvuur nog juist weten te
schatten, in ieder geval wel door onze Engelse medestrijders want, zij zullen dit
jaar waarschijnlijk weer van de partij zijn! (Als opwarmertje voor het Elefanten-
treffen, jawel !)
Om de sneeuwkans te verhogen is dit jaar wederom voor de inmiddels bekende
locatie te Jalhay gekozen. Bijkomend voordeel is dat er voor decadente leden
de mogelijkheid bestaat gebruik te maken van restaurant/bar alsook om een
caravan te huren. Om te zorgen dat we elkaar dit weekeind daadwerkelijk zien,
het adres :

Camping de la Gileppe
Route de la Gileppe 59
Jalhay
Tel.: 0032-87647022

De camping is als volgt te bereiken:

Van Vervier naar Eupen via de N61. Dan richting Barrage de la Gileppe (N620).
Daarna richting Jalhay (N629) en je ziet links de camping.

Datum :   22 /23 /24 januari

Het Ardennentreffen, wellicht de gelegenheid om bij het kampvuur termen als
“millenium” en “eeuwwisseling” eens grondig uit onze monden te spoelen !!

Nutte Visser.
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Wielen spaken, een kunst..?                 (1995)
Een van de belangrijkste uitvindingen ooit is het wiel. Soms zit-
ten er slingers in, dan is het tijd voor aktie..

Het werd tijd dat ik me daar maar eens een beetje in ging ver-
diepen. Een fotocopie over wielen spaken en richten deed mij
vermoeden dat dit niet al te moeilijk zou zijn. Er op terugkijkend
zaten er toch wel een aantal haken en ogen aan. Wellicht kan
dit artikel wat Russische bobbels in de toekomst bestrijden..

De voorbereiding
Na demontage van binnen- en buitenband werden  de vastge-
roeste spaaknippels ingespoten met kruipolie. In de tijd dat de
olie inwerkte was het zaak het spakenpatroon goed te bestude-
ren en dit vast te leggen.
Er zijn wielen met 36 en 40 spaken. Die spaken passen maar op
een manier in de velg. De 36 of 40 spaken zijn verdeeld in vier
groepen van elk 9 of 10 spaken. Let maar eens goed op hoe de
beide rijen links en rechts naar de velg lopen en hoe de kop
van de spaak in de rand van de wielnaaf zit. Om en om ligt de
kop aan de binnen- of buitenkant van de naaf. De spaken met
de kop aan de binnenkant lopen over de spaken met de kop
aan de buitenkant.

Vergeet overigens in deze fase ook de inwendige mens niet.
Zet een pot sterke koffie. Voor hen die erg trillen advseer ik
een flesje grassprietwodka klaar te zetten. Spaken is een
geduldig klusje. Aangezien mijn vader uit Spakenburg komt
dacht ik een kleine voorsprong te hebben...  Of dit uiteinde-
lijk zo was? Lees verder!

Het spaken
Er vanuit gaand dat de spaken velg en naaf verlaten hebben is
het nu zaak de naaf plat neer te leggen. Steek de eerste van
de vier groepen van 9 of 10 spaken van buiten naar binnen dor
de naaf. Sla hierbij steeds een gat over. Plaats nu de velg over
de naaf met spaken en bepaal nu hoe de spaken in de velg te-
recht moeten komen. De gaten in de velg hebben, als je kijkt,
een opstaand randje dat een bepaalde richting uitwijst. Leg de
velg zo neer dat de richting van de spaken en uitsparingen over-
eenkomen. De spaaknippels komen anders niet goed te liggen.
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verschilligheid. Je ziet dat bij nieuwe motoren de tandwielen niet zijn gehard of
het balhoofd niet is doorgelast. Maar je ziet ook dat elke fiets een ander gebrek
heeft. Het is maar net hoe de pet van de fabrieksarbeider staat’.

Toch zijn er honderden, zo niet duizenden liefhebbers van Russische motoren
die de technische malheur voor lief nemen. Sterker, het hoort erbij. Maar sleu-
telfanaten hebben de laatste tijd steeds minder te doen. De motoren uit het
Oosten worden steeds betrouwbaarder, vooral de Urals die tegenwoordig voor
twaalfduizend gulden (inclusief zijspan) te koop zijn. Ze hebben maar een na-
deel: Ze gaan niet meer kapot. Voor sommige leden is dit een doorn in het oog.
Teleurgesteld, omdat de motoren blijven rijden, hebben ze het lidmaatschap
opgezegd. De club werd negen jaar geleden opgericht. Bij aanvang kneep het
bestuur de handen dicht bij een ledental van veertig. Nu zijn het er zo’n drie-
honderd.

De UDCN organiseerd vier keer per jaar een treffen, brengt evenzo vaak een
clubblad uit en houdt geregeld een onderdelenbeurs. ‘En die is heel belangrijk’,
grijnst Nutte Visser. Bovendien heeft de club een landelijk dekkend netwerk
voor gestrande clubleden opgezet. Wie met panne komt te staan, weet zich
altijd verzekerd van hulp van een clublid. De no-nonsens-club heeft aan verga-
deren een broertje dood. Vanochtend was de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering. Die duurde welgeteld acht minuten. De introductie van een nieuw be-
stuurslid vergde wat tijd. ‘We praten liever over motoren’, zegt Nutte Visser.
‘We zien elkaar al zo weinig’.

Op het veldje
van de pony-
club staan
talloze Russi-
sche zijspan-
combinaties
en een enkele
solomotor
naast de ten-
ten gepar-
keerd. Een
blikvanger is
de K750 met
een ‘zwaar
opgevoerd’
KGB-blok.
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‘ Japanners zijn geen uitdaging’                          Bron : Motor73

Een Russische motor die het altijd doet, is geen echte Rus
‘Een beetje duwen en een beetje trekken en hij gaat weer’. Sommige leden van
de Ural-Dnepr Club Nederland zijn zo verknocht aan het sleutelen dat ze teleur-
gesteld de club de rug toekeren. Reden : de motoren uit het Oostblok worden
steeds betrouwbaarder.

‘Het leuke van een Dnepr is dat je er zelf veel aan kunt doen’, zegt Rudi Wal-
hout, eigenaar van een Dnepr MT 11. Hij moet er ook veel zelf aan doen, want
de Rus, zonder zijspanaandrijving en met achteruit, verkeert vandaag in een
deplorabele staat. Vorige week reed Rudi zomaar op een stilstaande auto en
daar is zelfs het rijwielgedeelte van een Rus niet tegen bestand. Het resultaat
van de botsing was een afgbroken frame en een flinke deuk in het zijspan.
Maar een lasapparaat en enkele sjorbanden doen voorlopig wonderen. Bij het
balhoofd zie je de grove lasnaden lopen. Het voorwiel neigt naar rechts. ‘Ach,
een beetje duwen en een beetje trekken en hij gaat weer. Alleen moet ik niet
met m’n voorrem remmen anders schiet de motor zo de weg af’.

De motor van Rudi heeft het gehaald tot het terrein van de ponyclub De Zil-
verenhoef, de plek waar de Ural-Dnepr Club Nederland (UDCN) dit weekeinde
het jaarlijkse treffen organiseert.
Het ziet er naar uit dat het bij deze krachttoer blijft. Rudi’s motor staat erbij
alsof hij maar een ding wil zeggen: ’Gun me een vrije middag’. Wellicht daarom
wil de Dnepr maar matig starten en tot overmaat van ramp draait Rudi ook nog
eens een belangrijke bout aan gort. Nee, een toerritje met de clubleden zit er
vanmiddag niet in. Het goede nieuws is dat hij een gloednieuw frame op de
kop heeft weten te tikken. Kosten: vijftig gulden. ‘We zijn er om elkaar te hel-
pen’, zegt Nutte Visser, secretaris van de UDCN, terwijl hij het gesleutel van
Rudi gadeslaat. ‘Dat doen we zoveel mogelijk met de gesloten beurs. Ik doe
iets voor jou en jij iets voor mij. Zo werkt dat hier’.

Slechte naam

Dneprs, Urals en de Chinese Chang Jiangs zien er als klonen van oude BMW-
motoren hartverscheurend mooi uit, maar het niveau van de Duitse grundlich-
keit hebben ze nooit bereikt. Veelal zijn ze inspiratieloos door de fabriek in el-
kaar gezet. Er bestaat een videofilmpje van de montage van carterhelften door
een Russische arbeider. Dat gaat als het tegenzit met zeer grof geweld. In het
clubblad van de UDCN, waar elke Russische motor meer dan welkom is, wemelt
het dan ook verzoeken om nieuwe motorblokken. Krukassen blijken zomaar te
breken. Nutte Visser zucht. ‘Vooral Dneprs hebben een slechte naam. Na de val
van de Muur zijn er slechte dingen onze kant opgekomen. Het product van on-
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Het werkt erg makkelijk om even te spieken bij en ander wiel.  Het monteren
en, voorlopig nog losjes aandraaien van de nippels, gaat in het begin het beste
met een passende schroevendraaier. Vanaf het moment dat het schroefdraad
door de nippel komt heb je echter een pasende steeksleutel of speciale nippel-
draaier nodig. Dit is een soort ring met uitsparingen.
We draaien nu het wiel en gaan de tweede serie insteken op dezelfde manier
als de eerste serie. Deze serie is heel belangrijk. Kijk in je schetsjes of naar het
voorbeeld-wiel hoe deze tweede rij t.o.v van de eerste moet lopen. Ook deze
serie losjes vast zetten.
Ter controle: in de velg zijn nu om en om 2 gaten open en 2 voorzien van nip-
pel en spaak.

De derde en vierde serie spaken worden vanuit de binnenkant van de naaf naar
buiten gestoken. Het kopje van de spaak komt aan de binnenkant van de
naafrand te liggen. Deze spaken lopen dus over de voorgaande spaken heen.

We hebben nu, als alles goed is gegaan, een compleet ingespaakt wiel. Draai
nu alle spaken aan tot ongeveer dezelfde lengte (b.v totdat het schroefdraad
van de spaak niet meer te zien is).

The finishing touch
Het is nu tijd het wiel te gaan richten. De axiale- en de radiale speling moet n.l.
minimaal zijn. Als de speling, resp. evenwijdig aan de as en de afstand tot deze
as, uiteindelijk b.v 2 mm bedraagt is dit keurig te noemen. Zeker voor Russi-
sche begrippen.

Het wiel zetten we hierbij op een steekas die we verticaal in bankschroef of
workmate vastzetten.

We beginnen eerst de axiale speling (slingering) eruit te halen. Deze slingering
is goed waar te nemen door een schroevendraaier op te stellen langs de vel-
grand en het wiel te laten draaien. Op het punt waar de draaiende velg zich het
verst van de schroevendraaier verwijderd, corrigeren we door de 4 spaken die
van de bovenste naafrand naar die plek lopen iets aan te draaien.
Op het punt waar de ronddraaiende velg zich vlak bij de opgestelde schroeven-
draaier bevindt, moeten er ook 4 spaken aangedraaid worden. Dit zijn de spa-
ken die aan de onderste naafrand zitten.

Laat nu het wiel draaien en bekijk het resultaat.
Belangrijk: draai bij het richten altijd eerst de spaken los die losser moeten en
daarna de spaken vast die vaster moeten. Andersom levert het te veel spanning
in de velg op. Bij radiale speling (de zogenaamde bulten) moet je ook vier spa-
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ken aandraaien. Dit zijn er twee aan de onderste en twee aan de bovenste vel-
grand.

Als de bodem van koffiepot c.q fles in zicht is draait het wiel inmiddels binnen
de onszelf gestelde toleranties rond. Nu is het belangrijk de spaakspanning te
controleren. Dit doet men door met een schroevendraaier tegen de spaken van
het ronddraaiend wiel te houden. De klank moet bij elke spaak gelijk zijn.
Alvorens velglint te monteren is het belangrijk te zorgen dat er geen spaakkop-
pen door de nippels steken want anders heb je na 100 meter al een lekke
band. Evt. de haakse slijper over deze uitstekende delen en klaar is Kees.

Onderhoud
Een van de nadelen van gespaakte wielen is het noodzakelijke onderhoud. Na-
dat het wiel gemaakt is en de motorfiets de eerste kilometers rijdt gaan de spa-
ken zich zetten. Belangrijk om hier dus regelmatig naar te kijken..

Steunpunt Edwin-spaak de Harder uit Baarn-nippel.

Ural Dnepr Club Nederland Nummer 38, December 1999

The Russian Twin               Pagina  31

Wat is dat? Een bestuurslid ??

Onze vereniging heeft een uit de leden en door de Leden
gekozen bestuur.Het kiezen vindt formeel plaats tijdens de
algemene ledenvergadering.

Men kan zichzelf verkiesbaar stellen en de leden van de vereniging of het be-
stuur kunnen iemand  verkiesbaar stellen.Voor meer bestuursstechnische de-
tails:zie de statuten.maar nu de praktijk.Hoe ziet een bestuurslid eruit?

1:Zij of Hij is lid van de UDCN (verplicht!).

2:Zij of Hij bezit een doelgroepmotor (onhandig, maar noodzaak!)

3:Hij of Zij kan meepraten over sleutelwerk (tot op zekere diepte)

4:Zij of Hij is creatief (natuurlijk).

5:Hij of Zij kan relativeren (E=MC ).

6:Zij of Hij heeft tijd voor leuke vergaderingen over (beetje).

7:Hij of Zij heeft humor (en hersens).

In zekere zin gelden bovenstaande trekken natuurlijk voor iedereen die dit
leest, maar bestuursleden kunnen ze gebruiken om een goedlopend verenigings
bestuur draaiend te houden. Het bestuur probeert op een verantwoorde wijze
zo lui mogelijk te zijn: vraag anderen om te helpen en stimuleer initiatieven.
In een heel jaar wordt zo'n 5 a '6keer vergaderd (vaak tijdens treffens en zo,als
we er toch al zijn) en veel club-activiteiten kennen inmiddels een zekere rou-
tine. Waar gaat dan wel tijd in zitten ? In het organiseren, bespreken regelen
en afwerken van clubactiviteiten. Ook telefoneren en ‘aanwezig zijn’ kost tijd,
om niet te vergeten: het helpen oplossen van anderman's problemen. Maar ja ,
who cares ?  It,s good to be the leader of the pack!!

                                       Rene de Groot.  vz
Willen gegadigden a.u.b zo spoedig mogelijk
contact opnemen met het bestuur.
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het motorrijden bent. Een deel van die sensatie komt door de remmen en de
banden. De, rijk van indrukwekkend profiel voorziene banden, moeten het eeu-
wige leven hebben en kogelvrij zijn. Echt veel grip bieden ze echter niet. De
remmen doen niets. Absoluut niets. Dat samen maakt voor de ervaren zijspan-
rijder een feest van elke meter die je rijdt. In geval van nood drai je immers
haaks over links af. Dan schuif je dwars op de rijrichting met de bakvooruit
richting obstakel.

Helaas informeerd Piet dat de remmen na enig stelwerk wel kunnen werken.
Het weggedrag van de combinatie is zelfs zonder grip en zonder remmen voor-
beeldig. 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 industrieel monument. De zit ruimte 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 schommelarmvoorvork 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 wan-
neer je de combinatie rustig achteruit inparkeert. En dat soort plezier zoeken
we in de pothelm. Toch is een zekere objectiviteit ons niet vreemd. Dus vertel-
len 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 boordgereed-
schap demonteerden we de vlotterbakken en het benzinefilter. Na wat schud
en blaas werk was de humusachtige substantie uit de zeefjes en sproeiers ver-
wijderd. 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!!!

    
Pothelm
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Onderdelenbeurs 1999

Een kort verslagje van deze laatste beurs dit jaar in Kesteren. Op zondagoch-
tend weer op wrede wijze ontworsteld aan mijn bed kwam ik tot de ontdekking
dat door een gelukkige ruil (24 flesjes Grolsch tegen 400 kg Russisch staal) ik
nu wel in het bezit van zeer veel reserve-reserve-onderdelen begon te zitten.
Om hier iets aan te doen; het koekblik gevuld met overtollig staal en hup, weg-
brengen die handel.

Aangekomen in Kesteren bleek het nog redelijk rustig te zijn aldaar en helaas
bleef dit een beetje zo in de loop van de dag. Stilletjesaan begon links en rechts
in de wandelgangen het gerucht rond te gaan dat Russen tegenwoordig be-
trouwbare motoren bouwden, hierdoor zou de grijze onderdelenmarkt een be-
hoorlijke douw krijgen. Tevens zou dit betekenen dat de Vaderlandse schroot-
hopen jaarlijks veel minder afval te verwerken zouden krijgen, hierdoor de
Hoogovens ook minder te verschrotten hebben en wij dus eigenlijk verantwoor-
delijk waren voor de gedwongen afvloeingsregeling die getroffen is na de fusie
met een Engelse concurrent. Zeer doordachte redenatie, echter waarschijnlijk
ontstaan bij een diepgaand gesprek over de verloren gegane inhoud van een
wodkafles in de maag van de betrokkenen. Echter niet te missen bleek de toch
wat tegenvallende opkomst dit keer. Helaas veel bekende gezichten niet gezien
terwijl ik persoonlijk toch altijd uitkijk naar dit soort dagen om iedereen weer
eens te begroeten, bepraten, etc.

Nu ja, het kan niet altijd feest zijn en laten we daarom hopen dat dit een inci-
dentele inzakking is en dat de volgende beurzen weer goed bezocht worden.
Nu het wintertreffen verwacht wordt om vele bezoekers te trekken heb ik weer
goede hoop om eindelijk eens van die overtollige spatborden af te komen.

Voor de rest was alles toch in redelijke wijze en prijs aanwezig, ofschoon er
toch wel duidelijk te merken valt dat het aanbod een beetje terugvalt.

Eenieder die aanwezig was en/of zich op enigerlei wijze heeft ingezet om dit
gebeuren tot een goed einde te brengen,

Bedankt en tot de volgende keer.

Benno
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Twintig in zijn vier...... deel 1  1996

Zoals een ieder heeft kunnen lezen, is de open-hart operatie van mijn Dnepr
succesvol verlopen en kunnen de testkilometers met het Daf hart aantonen dat
het ook een duurzame samenwerking gaat worden. Een verslag van de eerste
kilometers. Het is logisch dat mijn Dapr niet meteen perfekt is, een motorfiets-
fabrikant bouwt ook niet meteen een probleemloze motor. Voorbeelden te over
van Duitse en japanse fabrikanten met modificatiesetjes e.d. Zo ook de Dapr.
Het leeuwendeel van de tot nog toe afgelegde kilometers hebben beneden het
vriespunt plaatsgevonden. In deze ongekend lage temperaturen meende ik de
verklaring te vinden van het zeer slechte startgedrag. Des ochtends duwde ik
de Dapr naar buiten (Helm / handschoenen uit i.v.m. overmatig zweten) en
trapt U maar! Na ongeveer in 5 minuten de energie voor de hele dag gestopt te
hebben in de Daf motor (via kickstart pedaal) werd de 'bastaard' weer naar bin-
nen geduwd om mijn reis naar mijn werk aan te vangen met de bijna 40 jaar
oude 'een trapje lopen' Simson 425 S(port). ‘s Avonds even een gaatje vinden
om de zaak weer eens na te lopen : benzine / vonken / compressie, alles leek
te kloppen en ja hoor na 2 trapjes liep ie. Even een rondje rijden, alles leek ok,
alleen stationair nog niet zo.

Volgende morgen ..... weer nada, de Simson leek mij lachend aan te kijken, tijd
om fietsje te ruilen. Het startgedrag verbeterde zich net zo min als de buiten-
temperatuur en mijn affectie voor de 'bastaard' begon ook beneden nul te ge-
raken. Gelukkig was de oplossing nabij. Inmiddels uitgerust met één gespierd
en één dun been begon ik voor de zoveelste keer mijn energie over te pompen
naar de kickstarter zonder resultaat. Mijn opluchting was groot, toen ik konsta-
teerde dat er geen vonk viel waar te nemen bij de bougie. Helaas de tijd dringt
en het werk wacht dus daar ging ik weer op de Simson westwaarts maar met
een grijns op mijn gezicht. Gebrek aan vonk is tenminste iets om op te lossen.
Het opvolgende weekeinde kondigde zich aan met een relatief aangename tem-
peratuur van -5 tot -3 , de speurtocht naar de verdwenen vonken kon begin-
nen. Als eerste natuurlijk het kontaktpuntje. Waarom had ik daar nog niet eer-
der naar gekeken?

Antwoord : Helaas zit de benzinetank een weinig in de weg om het ontstekings-
deksel weg te nemen en voor montage had ik de ontsteking afgesteld. Na gron-
dige inspectie bleek kontaktpuntje niet meer open te gaan. De kunststof nok
was ingesleten,waarschijnlijk door roestig geworden nok.

Dussss... even alles afstellen en afmonteren, zware laars op de kickstarter
plaatsen en ja hoor zonder enige inspanning starte de motor bijna vanzelf. Ook
dit keer reed ik weg met een rood hoofd, alleen nu niet van de inspanning
maar van gepaste schaamte.  Wordt vervolgd....

Carel Adolfse
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De Pothelm op een Ural

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 instatie
om zelf voor eeuwig Russisch te kunnen blijven rijden. In-
middels wordt echter steeds bekender dat Ural, tamelijk
onterecht, een beroerde reputatie heeft. Ural is een prive 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 kos-
ten 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 verle-
den werden Urals in principe gereviseerd voordat ze aan de klant werden opge-
leverd. 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 le-
ven. 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 land-
schap van zachte welvingen. Met een korte tik geef je signaal aan de machine-
kamer: "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 snel-
heid?" 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 daad-
werkelijk betrokken is bij het Ural 200+ experiment waaraan gewerkt wordt.
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


