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Steunpunten UDCN
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Een nieuw begin

Een eerste nummer van het nieuwe jaar, een bijzonder
jaar, een jubileum jaar voor de UDCN. Een jaar dat we
ingaan met veel enthousiasme en een uitgebreid be-
stuur. Dat deze uitbreiding de instemming behoeft van
de Algemene Ledenvergadering op het voorjaarsweek-
end spreekt voor zich.

Als dit nummer voor je ligt, is het alweer enkele weken
geleden dat we met een stand op de Solo+ beurs ston-
den in de Prins Bernhard Hoeve te Zuidlaren, dit na een
verzoek van GOSSIE. Een complete hal gewijd aan zij-
spanrijden en ander drie-wielig vervoer op motorgebied.
Het was een hele ervaring. Ook het zijspanrijden zelf kon
er op een opstapcircuit worden geoefend. Een toch wat
ander gevoel dan eens een keer op een clubweekend op
een grasveld proberen hoe dat voelt. Nu ging ik met een
gangetje van 50, 60 km/u op een bijna haakse bocht af,
waar je pas op twee a drie meter van de strobalen ver-
wijderd gas mag terugnemen en linksaf gaan, wat dan
ook vervolgens met betrekkelijk weinig inspanning ge-
beurd. De bocht naar rechts voelt eigenlijk veel vreem-
der dan op een solo. Oppassen met het gasgeven in de
bocht!  De stand deelden we met GOSSIE, die twee
nieuwe Ural's had staan. Een mooie opgebouwde stand,
met drie dagen lang verse koffie.  Doordat het niet ex-
treem druk was, was er veel tijd om met mensen te pra-
ten. Er zijn dan ook redelijk wat oude nummers van ons
clubblad verkocht. Als het goed is hebben zich ondertus-
sen weer enkele nieuwe leden gemeld bij onze secreta-
ris. Ook veel vragen over de verkrijgbaarheid van Dnepr
onderdelen. Nog een enkel ex-lid die ex was geworden
door zijn contributie niet te betalen er op gewezen dat
dit simpel te herstelllen is. Kom op Eric, even een tele-
foontje plegen naar Nutte Visser!

Over de komende activiteiten kan je alweer het nodige
lezen in dit nummer, dus geef ik graag het woord aan de
redactie.  Veel leessplezier en tot ziens op Vehikel!

Hans Wakka
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Van de redactie

Hier dan weer de eerste Russian Twin van dit jaar, en wat voor jaar. Dit is het
jaar waarop we ons 2e lustrum gaan vieren. We zullen dit doen op gepaste
wijze en zoals het een motorclub betaamt, met diverse motor-treffens en aan-
verwanten. De eersten staan al weer enige tijd gepland zie ook onze kalender
verderop in het blad.

Het millenium heeft op zich weinig problemen veroorzaakt denk ik voor de
meesten. Ondanks de verwachtte problemen is er niets noemenswaardigs ge-
beurd met onze Russische schoonheden. Het enige voordeel is dat we nu kun-
nen zeggen dat onze fietsen Oldtimers zijn net zoals wijzelf , we zijn per slot
van rekening al uit de 20e eeuw, een reeds lang vervlogen tijd van eerlijke
techniek. Om dit te gedenken als voorkant een kerstkaart die we mochten ont-
vangen van de familie Busweiler (mooie kaart Gerrit !)

Ook het wintertreffen zit er weer op, helaas voor ondergetekende zat het er
weer niet in, ik denk toch dat ik tot de categorie jongens met grote mond ga
horen, want ik zeg nu al 3 jaar dat ik ga. Ikzelf en de fiets waren niet geheel
optimaal, naar later bleek had mijn linkercilinder en kop wat schade
(uitgelubberde zuiger-cilinder combinatie, gebroken inlaatklepveer en beetje
lekkage langs mijn kleppen) maar ook dat is inmiddels weer verholpen.

Nu na deze beschouwing wat lichtere kost, dit blad ook een uitnodiging voor
het tweede treffen van dit jaar. Dit keer gaan we neerstrijken op een terrein in
Windesheim (onder Zwolle) lekker centraal, dus hopelijk voor de meeste men-
sen een reden om je gezicht weer eens te laten zien. Alhier ook de jaarlijkse
onvergetelijke ledenvergadering met weer een paar belangrijke punten, waar-
onder de bestuursuitbreiding. We denken zelf dat het slim is om het bestuur
wat uit te breiden omdat dit voor de meesten
wat meer lucht geeft. Hierdoor wordt het
gemakkelijker meer en leukere dingen met
elkaar te doen.

De redactie.
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dingen te doen onderweg, meer invulling hierover volgt nog in een nieuws-
brief.

Omdat dit treffen in het jubileumjaar valt is de kans dik aanwezig dat we nog
tijdens dit treffen nog andere leuke dingen gaan ondernemen, maar daar
hoor je dus binnenkort meer over.

Tarieven: nog niet bekend maar ook dat zal wel meevallen.

Informatie: Bel even met

Jos Luykx   071-3617153
Luit Postma  035-5261544
Benno van Ham 076-5142101
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Voorjaarstreffen 2000, Windesheim

Het voorjaar is weer in aantocht, terwijl ik dit type straalt de zon recht in mijn
gezicht en begin ik weer visioenen te ontwikkelen van een perfect rijd-seizoen
dit jaar. Om maar eens goed te beginnen gaan we natuurlijk 5,6,7,mei a.s. een
lekker treffen tegemoet. Dit keer lekker centraal in ons mooie Nederland zodat
zoveel mogelijk mensen mee kunnen genieten met ons.

Om met het belangrijkste te beginnen:

WAAR is het ?

Lokatie:
Fam. Postma (broer van Luit)
Fabrieksweg
Windesheim (bij Zwolle)

Rechts onder Zwolle gelegen is het kleine plaatsje Windesheim. Rustiek gelegen
in de polders is daar "Het terrein", in principe goed tot zeer goed toegangkelijk
en zeer rustig gelegen tusen de polderdijken, maisvelden, tiggelplassen en het
bos. Een lekker terrein voor een treffen van de UDCN derhalve.

Hier strijken we neer voor ons lentetreffen, met goedvinden van de eigenaar is
het weer eens gelukt een toplokatie te vinden voor een treffen, echter er is wel
een randvoorwaarde, afhankelijk van de weersgesteldheid kan het terrein een
beetje drassig zijn, gevraagd wordt dan ook om het terrein en de eigenaar een
beetje te ontzien en vooral RUSTIG te rijden op het terrein, er is genoeg speel-
ruimte rondom te vinden als je motor even wilt uitlaten, dus rijd op het terrein
rustig en volg de afzetlinten richting de plaats waar tenten mogen staan. Na-
tuurlijk mag de motor wel bij de tent blijven dus dat geeft geen
problemen denk ik.

Wij zullen zorg dragen voor een ontbijt en sanitaire voorzieningen. Ook is er
gelimiteerd de mogelijkheid tot het stoken van een vuurtje in een vat of was-
trommel.

Als programma is nog niet alles even duidelijk. Duidelijk is wel dat we in ieder
geval op zaterdag weer een van de spetterende bestuursvergaderingen gaan
hebben, dus mis hem niet. Hierbij worden onze kandidaten voor het bestuur
nogmaals gekeurd door het aanwezige publiek en evt. goed of afgekeurd.

Daarnaast op zaterdagmiddag natuurlijk de gebruikelijke toerrit langs de plaat-
selijke bezienswaardighden en wie weet zijn er ook nog wel wat andere leuke
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Oproep: banden

Momenteel rijd ik nog op een paar onverwoestbare 4.00 x 19  Continental’s,
type K102 met blok-profiel. De koersstabiliteit van deze banden is matig, maar
de slijtvastheid is enorm.

De grote buitenomtrek oogt goed, maar zorgt wel voor een tellerafwijking van
ruim 20%.  Ik heb ook nog een Dunlop K181 liggen, type MJ90-19, maar die is
veel smaller, oogt minder goed en is door het langsprofiel eigenlijk alleen ge-
schikt als voorband.

Vraag         : wie heeft er inmiddels een goed alternatief gevonden als vervanging
voor de originele banden, ongeveer  in de maat 3.75 x 19. Graag met opgave
van leveringsadres.

Marcel Hogt,
tel: 053 – 4303543

(e-mail: m.hogt@myweb.nl)

Ja, het zetduiveltje of moet ik zeggen onkunde heeft er
weer toe geleid dat we een behoorlijke fout in het blad ge-
maakt hebben. Het artikel van vorige keer over onze club
kwam natuurlijk NIET uit motor73 maar uit de motor, de
fotograaf was Wout Meppelink van Target Press. Sorry voor
de vergipsing maar dat kan eens een keer of twee gebeu-
ren.

De redactie.
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IZH historie 5

De Planeta 3 en Jupiter 3 werden uiteraard opgevolgd
door  het model 4. Hier was niet veel veranderd in ver-
gelijk met de 3. De koelribben waren weer iets groter ge-
groeid en aan de zijkanten iets recht. De kilometerteller
zat niet meer in de koplamp maar in een cockpitje met
enkele controlelampjes.

In de tweede helft van de jaren tachtig kwam het model
5 uit. Dit model was behoorlijk gewijzigd, bij de Planeta
geen twee uitlaten meer maar een, cilinders nagenoeg vierkant. Ook het carter
was behoorlijk gewijzigd alles was eigenlijk vierkant tot aan de tank toe. Ja, het
vierkant denken had behoorlijk toegeslagen,  totale vernieuwing?

Nee want de voorvork is nagenoeg niet gewijzigd en zelfs het Japans aan-
doende kontje met achterlicht in de buddyseat kan niet verbergen dat het hier
om een IZH gaat. Ergens (ik weet niet waar) maar toch zie ik er die oude DKW
nog in.

De Planeta 5 en Jupiter 5 zijn nog steeds in productie in verschillende uitvoerin-
gen. Zo is er een uitvoering met sterwielen verkrijgbaar en ook schijfremmen
en een automatische mengsmeer systeem behoren tot de mogelijkheden.
Ook is het mogelijk om de motor om te bouwen tot een driewieler, hiervoor
dient het achterwiel gedemonteerd te worden, waardoor er een laadbak met
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Oproepje :

Ik ben sinds vorig jaar de trotse bezitter van een rasechte Ural M72 uit 1954
(met zijspan). Hij is in 1992 door de vorige (Hollandse eigenaar) geimporteerd
uit Polen. Ik ben daar de hele winter druk mee doende geweest. En nu denk ik
dat ik hem zo ongeveer keuringsklaar heb. Vanmiddag heb ik al heel voorzichtig
bij de RDW geinformeerd, hoe dat ik zo'n kentekenkeuring moet gaan doorlo-
pen.

Daar heb ik twee verschillende mensen gesproken, die niet allebei dezelfde me-
ning gaven. De ene zag geen grote problemen en adviseerde mij om maar me-
teen een keurings-afspraak te maken. De ander zei dat ik perse (door middel
van bijvoorbeeld het vroegere kentekenbewijs) het bouwjaar moest kunnen
aantonen.

Nou weet ik het ook niet meer. Ik kan natuurlijk gewoonweg een keuringsafs-
raak maken en maar zien of het lukt, maar ik heb toch liever iets meer zeker-
heid achter de hand. Ik ben een beetje bang dat als de eerste keuring mislukt,
mijn kansen kleiner worden. Hebben jullie ervaring met zoiets?

Zou het helpen als jullie als UDCN een dokument opstellen waarin jullie als club
verklaren dat deze modellen door de fabriek zijn geproduceerd in de jaren 1950
t/m 1956 (of wat het dan ook was?), of hebben jullie een ander voorstel?

Of maak ik me gewoon veel te druk op dit moment en moet ik inderdaad de
eerste keuring gewoon doorlopen.

 Wat ik wel heb is:
-  Een prachtige Ural M72 van 1954
-  De officiele rekening van de aankoop in Polen
-  De invoerdokumenten van de Europese Gemeenschap
-  De rekeningen en kwitanties van Omzetbelasting (OB) en Invoerrechten EEG
-  En natuurlijk het lidmaatschap van de UDCN

Heb ik nog iets nodig?

Alvast Hartelijk bedankt voor je reaktie.
Met vriendelijk groeten;                     Martien van Uijtregt,
                                                     Schadewijkstraat 4,
                                                     5521 HE EERSEL.
                                                     Tel. 0497-517337
                                                     Email mvanu@wish.net
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dwongen sfeer en het contact dat iedereen hier met elkaar had werd door ons
als hartverwarmend ervaren. We bezochten daarna nog vele andere treffens.

Inmiddels is het februari 2000. Na de eerste vergadering bij Benno in januari
heb ik enkele taken op mij genomen. Zo ben ik in de weer om een nieuwe
drukker voor ons blaadje te vinden. (Wellicht zijn er nog leden die iets in deze
branche doen???) Er volgde nog een speciale jubileum vergadering waarin
Benno, Luyt en ondergetekende aan de slag zijn gegaan met het uitwerken van
de ideeën voor het jubileumjaar van de club.

Zo staan er nog een aantal zeer leuke dingen voor jullie op stapel dit jaar. Op
zondag 6 februari zijn we een kijkje wezen nemen op het terrein van ons ko-
mende jubileumtreffen dat op 5, 6 en 7 mei van dit jaar zal gaan plaats moeten
vinden. Een heel leuk terrein op het erf van Luyt zijn broer in de buurt van
Zwolle, met als nadeel dat het er een beetje drassig is en dat we zullen moeten
uitkijken met  onze (totemkopf) banden!!! We hebben ook nog wat dingen be-
dacht voor onze toertocht (misschien zelfs een bezoekje aan het Harley Mu-
seum in Zwolle) en de aansluitende spel activiteiten voor onze Russische paar-
den. Kortom, het jubileum jaar wordt vast een heel geslaagd jaar.

Groeten Jos Luyckx
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een extra versnellingsbak met differentieel gemonteerd kan worden. Dit geeft
de mogelijkheid van acht versnellingen vooruit en vier achteruit. Uitvoeringen
als passagiers uitvoering voor zes personen of een brandweer motor met
pompinstallatie (waarbij de pomp uiteraard ook aan gedreven wordt door een
IZH motor) behoren tot de mogelijk heden.

Maar een normale laad of kiepbak is ook leverbaar, ook is er de mogelijkheid
van een vrachtzijspan. Kortom voor elk wat wils. Er word nu ook gewerkt aan
de opvolger van de Jupiter 5 de 6, dit is een watergekoelde versie met het rij-
wielgedeelte van model 5. Ook is er een watergekoelde chopperversie  en een
luchtgekoelde eencilinder off the road uitvoering.

Bij de IZH fabrieken wordt hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen, dit zijn in
mijn ogen niet altijd de juiste want wie zit er nu te wachten op een waterge-
koelde tweetakt chopper? Liever zag ik weer een robuuste viertakt als waar de
IZH historie ook mee begon (hierover later meer) maar wie weet komt dat nog.

We mogen al blij zijn dat er nog aan motoren wordt gewerkt bij de IZH fabrie-
ken, de hoofdinkomsten komen namelijk uit wapens o.a. de Kalashnikov is een
IZH product. Ook uiterst moderne wapens met nachtkijkers en meer van dat
gedoe en jacht en sportwapens worden er bij duizenden geproduceerd.

Naast wapens en motorfietsen worden er ook nog machines zoals draai- en
freesbanken gemaakt, ook auto’s rollen uit de IZH  fabriek  o.a de wat buiten
gewone uitvoeringen van de bekende Lada,  met pick-up en in bestel uitvoe-
ring. Ook werkt men aan samenwerking met Japanse automerken en wordt er
behoorlijk geïnvesteerd in modernisering van de productie

Jan Wassenaar
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Advertenties :

30-01-2000 : Harley voorvork, inclusief stuur, wiel, koplamp enz. Fl. 550,-
3 krukassen, gereviseerd, 2 x M72/K-750, 1 x Ural Fl. 300, /stuk
Divers Russisch kleinspul, hoofdzakelijk voor zijkleppers, o.a.: complete ontste-
kingen, cilinderkoppen. Nutte Visse, 053-4307823

30-01-2000 : Karkov 175 cc 1958 Russische papieren FL. 1000,-
H. de Bresser 073-5477049

30-01-2000 : Jupiter 350 cc met kenteken Fl. 450,-
0412-453883

30-01-2000 : t.k. nieuwe mt11 1992, 20km, geen kenteken, f. 900,- (rob, 023-
5245106)

30-01-2000 : t.k. UralExport uitvoering Type IMZ 8 103-30 Bouwjaar 1992 De
machine is geheel in nieuwstaat en heeft slechts 250 KM op de teller.Met Solo
gearing en Elektronische ontsteking. Rijkelijk voorzien van chroomwerk Met NL
kenteken Prijs nu FL3900,-  Tel:058-2541777

30-01-2000 : t.k. Diverse onderdelen van Jupiter3 Planeta, Tula, Voskhod.
waar onder nog een nieuwe set voskhod uitlaatdempers
Tel:058-2541777

14-02-2000 : t.k. Gevraagd voor dnepr oud model koplamp(met ingeboude
snelheidsmeter) en oud model benzinetank(druppelvorm)en een paar goeie
achter-schokbrekers. Overdag 026-4459119  S'avonds 026-4455176, Met vrien-
delijke groet Humphrey Mansvelt Beck

16-02-2000 : Ik ben Roel, en ben op zoek naar een mooie, of slechte Ural/
Dnepr zijspan, Prijs Fl. 1500,-
Roel Dijkhuizen UTRECHT , tel: 030-677 39 89, mobi 0654 35 33 90, email
roelhd@wxs.nl

16-02-2000 : Ural M72 met zijspan uit 1948, veel nieuwe onderdelen, met nl
kenteken moet voor een deel gemonteerd worden. Compleet, Hans Spaans,
Tel. 070-3883238

16-02-2000 : Chiel den Harder ik ben op zoek naar een zijspan voor aan m'n
BMW R80/7. Nou lijkt me een (tweedehands) Ural/Dnepr zijspan wel een mooie
oplossing met een hoge prijs/kwaliteitsverhouding. Heb je er een over, bel dan
: Tel : 040-2525014
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Introductiestukje:

Hoe wordt je bestuurslid van de UDCN?

Dat gaat eigenlijk heel geniepig! Je bent het gewoon ineens. Ik liet mij op de
onderdelenbeurs in Kesteren ontvallen dat ik Benno wel wilde helpen met het
maken van het clubblaadje. Krijg ik rond de kerstdagen ineens een telefoontje
dat ik op zondag 9 januari aanwezig dien te zijn in Breda bij de eerste bestuurs-
vergadering van 2000 en dat ik daar ook nog mijn ideeën mag spuien voor het
komende jubileum jaar. ´Ik…` sputter ik nog! Ja, jij wilde toch helpen met het
blaadje, nou dan ben je ook gelijk bestuurslid! Oh,… is dat zo! Benno verzekerd
mij er nog van dat ook hij en anderen op deze manier in het bestuur terecht
zijn gekomen. Nou vooruit dan maar.

Aan mij nu de taak om mijzelf (als nieuw en nog niet beëdigd bestuurslid) voor
te stellen. Voor diegene die mij nog niet kennen… Ik ben Jos Luyckx en woon
dicht bij de zee in Noordwijk, alwaar ik geboren en getogen ben. Ik woon daar
samen met Dini.

Wij zijn al jaren motorgek en bezitten, naast twee B.M.W.´s, een Ural met zij-
span. De B.M.W.´s gebruiken we voor lange ritten en vakantie, met de Ural ga
ik naar mijn werk en naar de treffens van de club. In het dagelijks leven sta ik
voor klas en geef ik met veel plezier les aan een groep 5. Dat doe ik nog niet zo
lang. Zo heb ik eerst in het voortgezet onderwijs gewerkt als leraar Engels.

Na een paar jaar zwoegen en zweten met pubers was ik volledig opgebrand en
ben ik zes jaar taxi-chauffeur geweest in Leiden. Omdat het onderwijs mij bleef
trekken en ook omdat ik vond dat ik nog wel iets meer kon, ben ik in de avond-
uren de PABO gaan volgen. Sinds november 1998 sta ik dus weer voor de klas.

In december 1997 kochten we onze Ural. Finse vrienden van ons rijden al jaren
zijspan en het idee om een  eigen motor met zijspan te bezitten bleef ons trek-
ken. Maar ja, de prijzen voor zoiets dergelijks (om voor de gein erbij te heb-
ben) rijzen de pan uit (laatst was ik nog bij Wout Broere, mooie machines maar
echt een beetje te duur). In een motorblaadje zag ik een advertentie voor een
Ural met zijspan. We hebben toen de stoute schoenen aan getrokken en een
afspraak gemaakt om het ding te gaan bekijken. (Zie RT, nummer 32).

Voor weinig geld (dat blijkt nu) hebben we het ding gekocht. Omdat we weinig
verstand van sleutelen hadden en voor het krijgen van onderdelen werden we
lid van de UDCN. Sindsdien heb we een hoop geleerd van motortechniek en
sleutelen in het algemeen.
Ons eerste treffen was in Mijdrecht. Wij vonden het er erg gezellig. De onge-
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Om te zorgen dat de motor in het Westen niet voor race doeleinden werd ge-
bruikt had men de versnellingstandwielen eruit gehaald. De motor heeft 6 ver-
snellingen, een vermogen van 13,5 pk en een toerental van 13000 RPM.

Hij kan een topsnelheid van 145 km/h halen wat toch behoorlijk is voor een
50cc. Het gewicht is 63 kg en bezit een carburateur K36 met een doorsnede
van 20m/m.

Omdat de zuigers het in het begin steeds begaven, werd er bij de Nederlanders
geïnformeerd of ze betere zuigers konden leveren. En zo zitten er in deze en in
de andere racertjes Nederlandse zuigers door Harry de Boer vervaardigd.

Het is zeker de moeite waard om deze Riga en alle andere racemonstertjes te
aanschouwen. U vindt het museum aan de Nieuwe Rijksweg 142 te Lexmond.
De openingstijden zijn op woensdag en zaterdag van 10 tot 17 uur en de eerste
zondag van de maand.

Robert Hoffman.
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Wintertreffen 2000 (´Bron voor buitenleven’)

Werden we in de winter van ’99 nog thuisgebracht door een sleepbedrijf, dit
jaar moesten we het gaan redden. Jalhay, metropool in de Belgische Arden-
nen. Na veel gesleutel hadden we de Ural nu eindelijk eens mooi lopend gekre-
gen. Het zomer en najaars treffen werden met het groene monster bezocht. Op
de terugweg vanuit Zuid-Beijerland ontdekte ik dat de kruiskoppeling van de
Ural wel erg veel speling begon te vertonen. Een nieuwe werd besteld en ook
werd de versnellingsbak uit elkaar gehaald omdat de derde versnelling niet
meer goed pakte. De aanvoer van onderdelen verliep dermate langzaam dat we
al met al pas in januari konden beginnen met het monteren van alle nieuwe
spullen.

Op 14 januari zat de versnellingsbak weer in elkaar en was de grote dag dat de
Ural weer met nieuwe tandjes mocht gaan rond rijden. Helaas, de derde ver-
snelling werkte nu wel goed maar de tweede sloeg hij resoluut over. De stel-
boutjes van de bak heeft die dag alle standen doorlopen (ja, ook de juiste),
maar zijn twee werd niet gevonden. Wat nu weer. Tijd voor het uit elkaar halen
was er niet meer omdat het wintertreffen al over een week zou plaats vinden.

Gerrit van Ee had mij op het najaars treffen verteld dat hij nog een reserve-bak
had staan die ik eventueel mocht gebruiken als de andere in revisie zou gaan.
Dus ´s avonds belde ik hem op met de vraag of dit aanbod nog steeds van
kracht was. Gelukkig kon ik die avond nog naar Huizen rijden om het bakje op
te halen (Gerrit, hierbij nogmaals dank). Op zaterdag werd de nieuwe bak er-
onder gemonteerd. De oude ‘grijze’ olie eruit en nieuwe erin, starten maar. De
Ural liep als een trein in alle versnellingen. Zo hard was ik nog nooit met het
ding gegaan. Zijn achteruit kon ik niet vinden, wat niet zo gek is want het bleek
een mooie solo-bak te zijn waarvan de gearing een stukje anders is dan die van
een zijspan bak.

Mooi, nu waren alle problemen geëlimineerd en alles duidde erop dat we Jalhay
nu wel echt zouden gaan halen. Het plaatsje Jalhay was mij op dat moment
nog onbekend. Harry had er deze zomer per Dnepr al een verkenningstocht
naar toe gemaakt, zodat de route er naar toe al grotendeels vaststond. Een
kleine omweg zou moeten worden gemaakt om Benno in Breda op te halen. Op
vrijdag 21 januari was de grote dag. Ik had er speciaal (al vroeg in het jaar)
een adv-dag voor aangevraagd zodat we al om 9 uur vanuit Voorhout konden
vertrekken. De route verliep zoals gebruikelijk weer geheel langs de mooie Ne-
derlandse B-wegen. Echter nabij Gorinchem (de plek waar vorig jaar de Ural
zo´n beetje de geest gaf) namen we een stukje snelweg om deze plaats te om-
zeilen (pijnlijke herinneringen) en de brug over de Merwede te pakken. Direct

(Vervolg op pagina 11)
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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/Overlij-
den door een gespecialiseerd, onafhankelijk kantoor.

∗ In vrijwel alle gevallen: GRATIS verhaalsbijstand bij materiële scha-
den

∗ Bij Volledige Cascoverzekering: GRATIS vervangende motor

∗ Kleding en helm tot ƒ 750.= meeverzekerd

∗ Bij Volledige cascoverzekering: GEEN afschrijving in het eerste jaar
bij motoren 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 Letsel-
schade 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

Ural Dnepr Club Nederland Nummer 39, Februari 2000

The Russian Twin               Pagina  35

Een Russisch Racertje in Nederland.

In de verschillende motorbladen was de opening aangekondigd van het 50 cc
race museum in Lexmond. Omdat er in een van de bladen een Russisch
racertje stond, vonden we het tijd om het museum en het motortje met een
bezoek te vereren.

Na even zoeken in Lexmond kwamen we bij een grote hal waar het museum
gevestigd is. Eenmaal binnen vinden we schitterend gerestaureerde motoren
opgesteld in rijen. Op het eind van een rij vinden we ons racemotortje, een
prachtig gerestaureerde Riga. Van deze motor zijn 8 stuks gebouwd in 1968.

Dit racertje is grotendeels ontworpen door een vrouw. De motor heeft toch wel
bijzondere constructies, de olie wordt in de framebuizen bewaard, op het mo-
torblok bevindt zich een oliepompje dat extra olie naar de krukas pompt, met
een kabeltje is deze met de gashendel verbonden, met meer gas geeft het
pompje meer olie naar de krukas.

De motor is voorzien van een four leading shoe dus vier remschoenen per
trommel. Voor het museum de motor verworven had was deze van een Engelse
eigenaar, die graag zo'n motor in bezit wilde hebben. Door tegenvallende resul-
taten en voor veel dollars was de fabriek bereid de motor te verkopen.
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"de Russische keuken ???"

(Roeska-ja koechnja)
Filet de boeuf a la Russe:
(Ossenhaas op z'n Russisch)

Recept uit: "Le guide culinaire d'Escoffier".

Pareer een gepoëleerde ossenhaas, die goed koud is, en snijdt hem in gelijke
schijven. Bedek de schijven met de ontvette, gepasseerde en tot glace inge-
kookte fonds en voeg daarbij gehakte truffel.

Laat alles op ijs koud worden. Laat vervolgens een laag gelei stollen en maak
de filet op deze laag op, door de genappeerde schijven op elkaar te leggen.

Omring de filet met een rand van gehakte gelei en beleg de rand van de scho-
tel met croûtons van gelei.

Eet smakelijk!
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na de brug pikten we de binnenwegen weer op. We moesten nog een brug
over nabij Raamsdonksveer. Benno had mij verteld dat je bij Hank een leuk
landbouwweggetje kon nemen dat je precies tussen de A27 door naar de over-
kant zou brengen. Na enig gezoek konden we hem vinden. Een heel leuk weg-
getje en een hele aparte ervaring om precies tussen het snelverkeer in naar de
overkant te komen.

Rond 12 uur kwamen we bij Benno aan. De koffie stond al klaar, maar zijn
Dnepr niet! Alle twee enigszins ziek. Hij had ons die ochtend nog proberen te
bereiken, maar wij waren toen al op weg. Na een stop van een half uur, bracht
Benno ons weer op het goede pad richting Tilburg. Een enigszins sip kijkende
Benno achterlatend vervolgden wij onze route richting België. De reis verliep
voorspoedig. Rond de klok van vijf reden we ons Russisch bekijks de straten
van het Limburgse Valkenburg in. De busladingen vol met oude besjes (die in
de zomer maanden zorgen voor file´s rondom deze plaats van ´vergane glo-
rie´) stonden dit keer waarschijnlijk voor het attractie park Volendam. We par-
keerden onze vehikels pal voor een café in het ´pittoreske´ straatje richting de
kolenmijn. Harry verzekerde mij nog dat je hier juist moet komen voor bier en
´kip`. We hielden ons bij koffie en een stukje kersenvlaai. Na een half uur be-
sloten we verder te gaan.

Omstreeks
zes arri-
veerden we
bij camping
De La Gi-
leppe in
Jalhay.
Gerrit, Luit
en Henk
begroetten
ons met de
mededeling
dat we de
motoren bij
de ingang
moeten la-
ten staan
en onze spullen naar het grasveldje moeten slepen. Al snel werd duidelijk
waarom! Het grasveld is zo zompig dat zelfs je winterboots erin worden vastge-
zogen, laat staan een achterband van een motor. Al zuigend en trekkend vin-
den we een plaatsje met nog wat gras zonder modder. De rest van het terrein

(Vervolg van pagina 9)
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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

is nu al omgetoverd in een op dunne pindasaus gelijkend poepveldje.
(Nog dagen na het treffen ben ik bezig met het schoonmaken van tent en toe-
behoren). Het moge duidelijk zijn; van vorst is hier dus vooralsnog geen
sprake! Enkele treffen-gangers zijn reeds bezig een kampvuur te maken. Droog
hout is er niet. Dure motorolie moet ervoor zorgen dat het natte hout gaat fik-
ken. Een uurtje mogen we genieten van de warmte van het kampvuur en de
eerste meegebrachte blikjes bier. We besluiten (zoals het echte wintertreffen
gangers betaamt) de maaltijd te nuttigen in de kantine. (In de modder is het
waardeloos toeven). Daarna nog even rondgehangen op het terrein. Om twaalf
uur naar bed. De volgende ochtend lijkt het iets kouder. Het terrein ziet er bij
daglicht nog troostelozer uit. Het enige stukje gras dat nog zichtbaar is op het
veld, is te vinden voor de tent van Nutte. Precies onder de plek van zijn kam-
peertafel. Maar dan, het lijkt een wonder, komen er opeens witte vlokken uit de
hemel. Sneeuw!!! Natte sneeuw en het lijkt niet koud genoeg voor een witte
laag. Toch zet het aan en na een half uur is het bruine veldje doorspekt met
witte plukken. De groep Oost krijgt de kriebels en de eerste motoren worden
gestart. Hals over kop worden er nog andere UDCN leden gewaarschuwd, want
klaarblijkelijk gaat de tourtocht beginnen. De groep Oost staat met hun stalen
rossen al te steigeren van ongeduld. Blijkbaar is dit toch een ander soort treffen
dan het gebruikelijke, waarbij op iedereen wordt gewacht!!! We vertrekken
richting Jalhay. Het sneeuwen gaat nu echt onophoudelijk door. Voorbij Jalhay
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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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richting ´signal de Botrange´ (het hoogste punt van België) wordt alles wit. We
rijden nu echt in een winterse wereld. Ik zit te genieten op mijn Ural en pro-
beer afstand op mijn voorganger te bewaren.  Waren de remmen van mijn ma-
chine al niet al te best, nu remmen ze wel maar glij ik door op de gladde onder-
grond. Het is werkelijk een fantastische rit. Nabij Xhoffraix dalen we een be-
hoorlijke berg (heuvel) af en na verschillende bochten genomen te hebben
staan we beneden in het dalletje. De wegen zijn wit en glad en de grip erop is
miniem. De weg verderop gaat weer omhoog. Gas erop houden dus anders
haal ik de top niet. Als laatste in de rij probeer ik uit alle macht omhoog te ko-
men. Het achterwiel spint vervaarlijk. Dan slaat de BMW van Wim Hobbelink,
die enkele motoren voor mij rijdt, af. De stoet komt tot stilstand. Ik kan nog
net enkele motoren inhalen maar kom dan ook stil te staan. Ik kom niet meer
weg. Ik probeer op het achterzadel te gaan zitten om meer druk op het achter-
wiel te krijgen. Het mag niet baten. De voor het treffen gemonteerde ´nieuwe´
Koreaanse banden blijven doorslippen. Al ploeterend kom ik toch nog in de eer-
ste hairpin. Dan is het afgelopen ik kom niet meer verder. Zo glijdt ik nog 10
minuten door. Het begrip onderstuur wordt mij hier ook opeens duidelijk! Dan
komen er hulptroepen naar beneden. Ik weet nu ook waar ´Totemkopf´ ban-
den handig voor zijn. Wim wordt omhoog gesleept aan een touwtje. Gerrit die
achter mij zat komt ook omhoog. Ik krijg hulp van iemand die aan het reser-
vewiel gaat hangen. Met veel geslip kom ik nu ook boven. Ik probeer de vaart
erin te houden. Op de top springt mijn hulp eraf en ik besluit, nu ik grip heb,
gelijk door te sjeezen. Na enkele kilometers stop ik. Het duurt nog even voor de
rest komt. In het aanpalende veldje worden grote sneeuwballen gerold die op
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de reservewielen worden gezet. Zo heeft iedereen weer genoeg grip. Gerrit
maakt er een feest van. Bij hem op het reservewiel prijkt een heuse sneeuw-
pop. Deze bakkenist heeft het naar zijn zin en blijft zitten tot op het treffen ter-
rein. Naarmate we meer in de buurt van Jalhay komen, neemt ook het sneeuw-
gehalte af. Rond half twee zijn we weer terug.

Groep twee staat net op het punt te vertrekken. Luit heeft in het stuwmeer van
La Gileppe echte ´zoutwater vis´ gevangen!!! Hij staat in de caravan heerlijke
´poon de la Gileppe´ te bakken. (Het kostte hem meerdere hengels, want een
dergelijke vissoort bijt maar een keer in dezelfde hengel!!!). De koffie met zelf-
gemaakte ´Ural Mokka` en een gebakken visje smaken heerljk. Omdat we er
niet genoeg van kunnen krijgen, maken we nog een klein tourtje. Gerrit en
Arno verdwijnen off-track in het bos van het stuwmeer. Ik rijdt nog even voor-
bij Jalhay, waar de wegen en de omgeving nog steeds wit blijken te zijn. De
rest van de middag en avond wordt doorgebracht in de caravan. De twee fles-
sen ´Ural Mokka` zijn rond 10 uur schoon leeg en ik begin wartaal uit te kra-
men. (Krieeee, Krieeee). Ik zoek mijn tent maar op en om 5 over 10 droom ik
van witte wegen en niet-slippende rubber banden. De volgende ochtend vroeg
op. Om negen uur is alles ingepakt en de groep Gerrit, Luit, Henk, Harry en on-
dergetekende verlaten het modderige veldje om de Nederlands B-wegen weer
op te zoeken. Het sneeuwt nu weer. Valkenburg is ook deze zondag weer file-
vrij en in hetzelfde café wordt een ontbijt genuttigd.

10 kilometer voor Valkenswaard zoekt Harry nog een leuk weggetje op. Dit
kende hij nog van zijn verkenningsreis afgelopen zomer. Het blijkt een onver-
hard weggetje door de bossen te zijn van zo´n 5 kilometer. Zichtbaar genie-
tend ploegen we door de plassen en het mulle zand.

In Eindhoven maken we onze laatste stop bij het ´Novilon Nova` hotel nabij
het vliegveld. Dan scheiden onze wegen zich. Luit, Gerrit en Henk kiezen vanaf
hier voor de snelweg richting Huizen en Uithoorn. Zij hebben hun sjaaltjes met
ijzerdraad (zodat het zelfs bij het stoplicht lijkt alsof je hard gaat) niet nodig.
Harry en ik blijven de B-wegen trouw. De laatste kilometers van de reis vanaf
Leiden worden afgelegd op een manier waarop het lijkt alsof we aan de cursus
´Hoe sloop je een Ural en een Dnepr het snelst’ zijn begonnen. We rijden met
een noodvaart!!! En dan nog zeggen `ze ruiken zeker de stal´. Rond zes uur
rijden we nog net zonder hulp van de wegenwacht Noordwijk binnen. Het was
een heel mooi weekend!

Groetjes Jos Luyckx
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Moto-crypto

Uitslag "RT" december 1999.

1.band, 2.rem, 3.pingelen, 4.knalpotten, 5.kickstarter, 6.koelrib, 7.zijspan,
8.zijstandaard, 9.koplamp, 10.zuiger, 11.versnellingsbak, 12.brandstof,
13.carterpan, 14.Ural, 15.Dnepr.

Moto-crypto

1. Staat Hans Anders mee op Vehikel. (12)
2. Norm voor oplichting?  (9)
3. Hebben onze oosterburen dan nooit koude handen? (6)
4. Dat serpent hangt constant aan de kraan. (5)
5. Sneeuwgevecht? (13)
6. Abces? (10)
7. De spanning loopt hier hoog op. (6)
8. Hij verzet geen stap meer. (9)
9. Die is helemaal verbrand. (2)
10. Die Franse kaarsen vonken gevaarlijk. (8)

Stuur je oplossing onder vermelding van "moto-crypto"
naar: Lunetstraat 58, 4814 AL, Breda.

Uit de goede inzendingen zal een deskundige jury de winnaar trekken. De win-
naar zal in de volgende "Twin" bekend worden gemaakt en ontvangt tevens
een leuke prijs.

Welke is bij persing nog niet geheel bekend, maar het zou kunnen gaan om iets
spectaculairs als een bijna goede dynamo en een net lekker losjes ingelopen
zuiger/cilindercombinatie of mischien nog wel iets veel spannenders.
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Agenda 1999/2000

10-11-12 Maart Vehikel beurs te Utrecht, met UDCN stand

19 Maart Onderdelenbeurs te Kesteren. Lokatie : Opleidings
centrum 'T Vanck, Industrieweg 4 Kesteren. Onderde
len, motorfietsen, etc. kunnen hier van eigenaar wis
selen. Vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur

8 April 2000 Motorbeurs Barneveld

5,6,7 Mei Eerste weekend van mei, voorjaarstreffen + A.L.V.

21 Mei Zijspanrit te Roosendaal t.b.v. St. Agnes-School. Doel 
is het rijden met schoolkinderen van deze school op 
een toerrit van ca. 50 km. (2x)

4 Juni Open dag Motorclub "de knalpieep"te Ospel Limburg 
bij Cafe de Prins. Veteranenmotoren, zijspannen, toer
ritten en kindervertier. Gratis entree, Van 10.00 tot
17.00 uur.

23-25 Juni 11e internationale Dneprtreffen in Salzburg. Meer info 
Peter Zinterhof (oostenrijk), email :
peter.zinterhof@sbg.ac.at of tel : (0662)-8044-6714

Medio Juli Engelandtreffen, meer info volgt

Medio Juli Zomertreffen UDCN

18-19-20 aug  Tweede vehikel 2000 geen UDCN stand

Medio September  Najaarstreffen
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Clubwinkel

Beheerder: HansWakka
Tel: 050-5413846
Giro clubwinkel : 856302
t.n.v. : J.B. Wakka-UDCN  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 32,50
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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The Eastern European Rally

In Engeland wordt eens in de vier jaar de Eastern European Rally gehouden.
Op deze rally is iedereen met een Oost-Europese motor welkom. Mede door de
vriendschappelijke relatie onstaan tijdens de laatste twee wintertreffens zijn
wij, als UDCN, door de Cossack Owners Club van harte uitgenodigd om aan
deze rally deel te nemen.

Een ieder die al eens met de Britse eilanden in aanraking is geweest hoeft niet
meer overtuigd te worden van de schoonheid van dit motorland bij uitstek, de
mensen die dit genoegen nog niet hebben mogen smaken……laat je overtui-
gen!

Omdat er al meerdere leden hebben aangegeven dit treffen te willen bezoeken
en er zelfs een vakantie aan te koppelen, leek het ons als bestuur de moeite
waard te inventariseren hoeveel mensen belangstelling hebben voor deze rally.
Uiteraard ook om te kijken of we dan als groep de oversteek kunnen maken en
wellicht een groepskorting voor de overtocht te bedingen. Het zal duidelijk zijn
dat zo’n oversteek een flinke hap uit ieders budget is, ofdat men na de over-
steek als groep of individueel verder reist is natuurlijk aan een ieder voor zich.

Mocht je twijfelen om te gaan, weet dan dat er in Engeland wordt gehoopt op
een flinke delegatie uit Nederland. Deze in de haast geschreven mededeling is
natuurlijk niet compleet zonder locatie en datum van deze rally. Deze rally vindt
plaats op het terrein van de Wooton Bassett Rugby Club te  Wooton Bassett, in
de buurt van Swindon, wat plusminus 50 km oostelijk van Bristol ligt, in het
weekend van vrijdag 14 juli tot en met 16 juli.

Het plan zoals het er nu globaal ligt is, om ruim voor het weekend met de boot
naar Engeland te gaan (woensdag/donderdag) en na het weekend op z’n Jan-
Boeren-Fluitjes terug te gaan naar Nederland (aankomst Nederland maandag/
dinsdag). Je ziet, er wordt nog volop aan gewerkt, mocht je nog vragen of
voorstellen hebben of meer informatie willen, dan kun je contact met mij opne-
men.

Ook Alan Mottram, de Engelse secretaris van de Cossack Owners Club, heeft
aangegeven met plezier UDCN-leden met raad en daad terzijde te willen staan.

Zijn adres: Alan Mottram, 19 The Villas
Stoke on Trent ST4 5AQ
England, 0044-1782-845035

Nutte en Monique Visser
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Mag ik mij even voorstellen?

Hallo, mijn naam is Luijt Postma en ik ben sinds 1997 lid van de UDCN.

Deelnemers aan de treffens van de afgelopen paar jaar zullen mij wel kennen.
Zoals je in de "RT" van december 1999 hebt gelezen ben ik gevraagd om het
bestuur te komen versterken. Daarom wil ik mij even aan iedereen voorstellen.

Ik woon in Huizen, samen met Thea. Van beroep ben ik gemeente ambtenaar.
Ik ben Russisch gaan rijden omdat een vriend van mij dat al een tijdje deed en
hij tevens lid van deze club was. Ik vond die Ural zo'n maffe fiets dat ik er ook
perse een wilde hebben.

Bij een motorzaak kon ik bij toeval mijn Japanner inruilen tegen een Ural IMZ-
8.123 uit 1994. Om het nog gekker te maken kocht ik er een IMZ-8 103 10 uit
1993 bij. Met deze laatste aanschaf ben ik pas nog op het winter-treffen in Jal-
hay geweest.

Naast de tijd die ik ongetwijfeld voor het sleutelen nodig heb, hoop ik vol-
doende ruimte te vinden om een positieve bijdrage aan onze club te kunnen
leveren.

Luit Postma
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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
IZH typ 49 onderdelen 50 20,00 25,00

De volgende artikelen zijn zonder porto

T-shirt 15,00     25,00
Sweaters 35,00     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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MIJN DNEPR EN IK,      deel 1
door Marcel Hogt:

De basis voor dit verhaal ligt ongeveer 30 jaar terug. Als 16 jarige onstuimige
Tomos-puber groeide toen ook mijn belangstelling voor een wat groter en snel-
ler vervoer-middel;...... een motor dus!
Toevallig lag op steenworp afstand van onze school de showroom van motor-
dealer Piet van Dijk, waar ik dan ook steevast tijdens de pauzes mijn neus te-
gen de etalageruit stond te plakken.  Maar vreemd genoeg  kon  geen enkele
Japanner,  Maico, MV-Agusta of Laverda hard genoeg glimmen, om mij te laten
uitroepen: "ja, die wil ik later hebben".

Dat speciale moment kwam pas enkele jaren later, in 1972. Bladerend in de
Duitse "Motorrad-katalog '72/'73" viel mijn blik op een oogstrelende com-
binatie. Op pagina 200 stond onder de rubriek Sowjetunion een pracht van een
Dnepr,  met 650cc boxermotor, cardan-aandrijving en voorzien van een zij-
span. De afgebeelde  Dnepr (MT-9) werd aangeduid als een Ural, type: M66,
een klassieke fout, die ook door de nederlandse importeur op de kentekens van
de toenmalige Dneprs werd gemaakt.

Nadat ik de foto ongeveer tachtig keer had bekeken en evenzovaak de bijbeho-
rende tekst had bestudeerd wist ik het zeker: deze motor wil ik later hebben.
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Van het secretariaat :

Nieuwe leden vanaf 22-11-’99 tot 24-01-’00

R. Padje H.Kiewietstr.11   9988 SL Usquert 0595-424067
W. Wubs Eiland 35   8061 HS Hasselt 038-4774195
M. Ingenhut Hoofdweg 2   9621 AL Slochteren 0598-422877
R. Fenstra Ramplaan 64   2015 GX Haarlem 023-5245106
H. Horst Kerkstraat 32   5944 AM Arcen 077-4731233
H. Wijnhoven Zelder 4a   6595 NW Ottersum 0485-514169
M. Bijmolen Hooftstraat 9   3314 BA Dordrecht 078-6310227
H. Afink Boekelosestr. 257   7548 AS Boekelo 053-4281688
K. Rem Galjoenstraat 7   3534 PB Utrecht 030-2435712
G. Wegner J.Maetsoyckerstr.128  2593 ZN Den Haag 070-3476582
M. Boonstra K. de Stoutestr. 7   3222 CN Hellevoetsluis 0181-320682
H. Hardt Heuteresch 12   48455 Bad Bentheim

0049-59246379
Duitsland

Verhuisd :

R. van ‘t Wout  Krabbescheer 74     8265 JE Kampen 038-3328156
D. Brouwer    Baanstraat 9     3443 TD Woerden 0348-409207
J. ten Hove    Hendweg 36     4142 EK Leerdam 0345-616126
J. Christoffels    Hillegommerdijk 570  2136 KZ Zwaanshoek
B. Schoutsen    Grote Zomerdijk 7    1687 PE Wognum
A. Bouwman    Hanestreek 8    8435 VW Donkerbroek 0516-491316
R. Bouwman    Hanestreek 8    8435 VW Donkerbroek 0516-491316
M. Verdurmen  B. Vermeulenstr.34   4813 PR Breda 076-5139113
G. Zaalberg    Bilderkadedijk 89hs  1053 VL Amsterdam 020-6204145

Opzeggingen :

A. Oosterveen uit Apeldoorn
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Toch duurde het nog 8 jaar voor het zover was.

Het was inmiddels 21 november in 1980 en ik zat in de middagpauze op kan-
toor wat te bladeren in een motortijdschrift, toen mijn aandacht werd getrok-
ken door een pagina-grote  advertentie van motorhuis  "Bike-Centre" in 's-
Hertogenbosch. Onder de rubriek "opknappers"  las ik:  Ural, 1966  loopt
prima,  f.  875,= Toch maar even bellen, voor de zekerheid, je weet maar
nooit. "Ja meneer, die zwarte Ural staat er nog". Na overleg met thuis snel be-
slissen dus; "vasthouden, ik kom er aan".

De rest van die dag snipperen en samen met  Joan  vanuit Enschede vertokken
richting s'-Hertogenbosch. Omdat ik nog  geen motor-rijbewijs had, leek het
mij wel handig om met een Renault-4 bestelwagen te gaan, dan kon de motor
mooi achterin mee terug. Ik had nog nooit een levensgrote Ural in het echt ge-
zien......

Aangekomen bij de showroom van Bike-Centre zag ik tussen al die japanse
exoten uiteraard alleen maar die ene grote zwarte Ural boxer, die in werkelijk-
heid een Dnepr bleek te zijn en gebouwd in 1974 in plaats van 1966. Boven-
dien was het ding ongeveer anderhalf keer groter dan ik had verwacht. Mis-
schien zou het voorwiel nog net in de laadruimte van onze bestelwagen passen,
maar dan hield het toch echt wel op. Toch stond inmiddels wel vast; die motor
gaat mee naar Enschede. Goede raad was niet duur en kostte uiteindelijk f.
75,=  extra voor een nieuwe jet-helm.

Met deze nieuwe helm op mijn hoofd en  een paar oude kranten achter de jas,
maar verder zonder persoonlijke beschermingen, zonder rijbewijs en zonder
verzekering reed ik door die donkere novemberavond terug naar huis, koud van
buiten, maar warm van binnen. En omdat een nachtelijke rit van 160 km op
een zojuist aangeschafte tweedehands Russische motor-fiets wel eens een on-
verwacht latertje kon  worden, bleef Joan achter mij rijden met onze  bezem-
wagen.

Thuis aangekomen (zonder problemen) bleken de cilinder-valbeugels natuurlijk
te breed voor de toegangsdeur van onze berging; dus nog even sleutelen en
dan naar bed.  Dat laatste is trouwens ook later nog regelmatig gebeurt en ook
vaak in die volgorde.

"Mijn"  Dnepr bleek van een meneer uit Zaltbommel te zijn geweest, nieuw ge-
kocht in 1974 bij motor-home Henk Vink en was nog opvallend compleet.
Behalve de originele gebruikers-handleiding en een service-stempelboekje was
er veel Russisch gereedschap bij, diverse 6-Volt reservelampen en het originele
doosje met materialen voor het plakken van een lekke band, inclusief  de hand-
leiding (in 't Russisch) hiervoor.
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Na het aanvragen van een oefen-vergunning voor mijn woonwijk en het rege-
len van verzekering en belasting kon er worden gereden. Het was winter, maar
dat deerde toen nog niet. De Dnepr liep prima en het starten lukte altijd, .......
bijna altijd, .......of eerlijk gezegd : bijna nooit direkt. Ach wie kent dat niet;
even een ritje maken met z'n tweeen, motor op straat zetten, drie-dubbele kle-
ding aan, tas met brood en thermosfles koffie mee, helm op, kicken en
dan........niets.  Na twintig keer trappen en negentien keer vloeken sta je ver-
steld, hoeveel  transpiratie een menselijk lichaam in motorkleding kan produce-
ren. Joan zegt met een lichte ironische toon; "ik wacht binnen wel tot ie 't
doet".

Telkens  problemen met de rotor (gammel schroefje zit los).
Nou had ik in de  schuur nog een bobine liggen van een lelijke eend  en die
moest het volgens mij ook zonder rotor doen. Nadat de originele 6-Volt Sovjet-
bobine was vervangen door een 2-CV apparaat, deed de Dnepr wat er van een
Russische-outback-motor wordt verwacht; .......gewoon lopen.

-wordt vervolgt-
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Beste Motorliefhebbers.

Sinds begin '99 ben ik in het bezit van een (pracht!) van een Dnepr K750
bouwjaar +/- '59. Het was de bedoeling om deze fiets te restaureren en dan te
gebruiken voor het werk i.p.v. de moto Guzzi waar ik nu elke dag mee door het
heuvelland van Zuid Limburg rijd.

Omdat ik totaal geen gegevens van dit merk had, heb ik me lid gemaakt van de
U.D.C.N. Want bij een vereniging heb je meestal wel wat techneuten zitten die
je verder kunnen helpen.

Ofschoon ik in het verleden al menig BMW een nieuw leven heb geschonken,
zat ik met mijn Dnepr toch wel een beetje vast. Want de tekeningen die je
krijgt zijn in het Russisch en aangezien dat dit niet op het Limburgs lijkt heb ik
er niet veel aan.

Zodoende heb ik contact gezocht met Nutte Visser voor verdere informatie van
mensen die je verder kunnen helpen en die heb ik ook gevonden, allen nu komt
het probleem.

Er is zoveel kennis onder de leden om een Ural of Dnepr te restaureren of om
te bouwen, maar deze kennis zit verdeeld over heel Nederland (wat niet mak-
kelijk is als je effe wat wilt weten), want niet iedereen heeft 's avonds een uur-
tje de tijd om je wat uit te leggen via de telefoon.

Daarom de vraag van mij om al die kennis te verzamelen in een naslagwerk
waar alles uitvoerig wordt beschreven en duidelijk wordt gemaakt met tekenin-
gen, ook evt. veranderingen of technische verbeteringen (en dat zijn er nogal
wat).

Zoals ook adressen waar je je onderdelen kunt kopen. (bijv. krukassen en zui-
gers). Daarom ben ik ervan overtuigd dat dit naslagwerk voor iedere nieuwko-
mer welkom is (ook voor niet-nieuwkomers). Bij deze vraag ik alle leden, met
technische kennis, schrijf het op en stuur het mij toe.

J. J. Busch.
Carboonstraat 29
6412 PB Heerlen.
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Helaas zijn niet al deze lager typen van stan-
daard afmetingen.

Vaak zijn buiten  en binnen diameter wel in het-
zelfde formaat te verkrijgen maar is het Russi-
sche lager smaller, deze smallere lagers zijn
dan vaak weer niet in de juiste diameters ver-
krijgbaar zodat er met pasringen gewerkt
moet worden.

Een andere oplossing is vaak om het lagerhuis
en of asdiameters aan te passen, Dit ident dan
vaka te gebeuren door het uit- of afdraaien
van de lager passingen of te werken met vul-
bussen.

Jan Wassenaar
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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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Wentellagers

Wentellagers is een verzamelnaam voor  de asondersteuningen, die wentelende
lichamen bezitten tussen een bewegende en een stilstaande ring.
Dit kunnen kogels zijn, zoals in kogellagers, rollen zoals in rollagers, dan wel
naalden zoals in naaldlagers. Het principe van de moderne wentellagers is niet
nieuw. Men treft het reeds voor onze jaartelling aan.

Doch eerst toen omstreeks 1870 de rijwielindustrie tot ontwikkeling kwam, ont-
stond er op grote schaal behoefte aan vervanging van glijlagers door lagers
met minder wrijving.

Het antwoord hierop was een kogellager in zijn eenvoudigste vorm, met kogels
tussen loopbanen, die in de as en de naaf waren gedraaid. Een kogellagerin-
dustrie in de ware zin des woords ontstond echter pas omstreeks 1900, toen
met de opkomst van de auto en motor -industrie de vraag naar kogellagers als
verwisselbare standaardonderdelen ontstond. Tegelijkertijd begon ook de
machine-industrie zich voor dit lagertype te interesseren. Zeven van de tien
hoofdtypen lagers, die wij nu kennen, werden in de eerste jaren van deze eeuw
ontwikkeld. Ook de standaardisering van de afmetingen dateert uit deze pe-
riode.

In kogellagers bestaat er puntcontact tussen kogels en loopbanen; inrollagers
hebben de rollen lijcontact met de loopbanen. Het draagvermogen van een rol-
lager is daarom groter dan dat van een kogellager. Het spreekt dus vanzelf, dat
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rollagers worden toegepast, waneer het draagvermogen van een kogellager
niet groot genoeg is om een behoorlijke levensduur te verkrijgen.

Keuze van het lagertype.

Er staat de constructeur een tiental lagertypen ter beschikking, die elk hun ei-
gen speciale eigenschappen hebben. Men verkrijgt de beste constructie, wa-
neer men bij de keuze van het type met deze eigenschappen rekening houdt.
Men kan dus verschillende typen lagers kiezen met dezelfde binnen en buiten-
diameter, al naar de aard en de grootte van de belasting, die het lager moet
kunnen opnemen.

Ook in onze motoren komen veel draaiende delen voor met veel verschillende
belastingen hierdoor worden er ook verschillende lagertypen toegepast.

Toegepaste lager types bij Russische motoren zijn o.a.

- Eenrijige kogellagers
- Tweerijige kogellagers
- Eenrijige hoekcontactkogellagers
- Tweerijige hoekcontactkogellagers
- Tonlagers
- Cilinderlagers
- Kegellagers
- Kogeltaatslagers
- Tontaatslagers


