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Van de Voorzitter 
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leden,  
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Motocrypto 
 
Wijst de weg naar het wintertreffen. (..e.) 
Houden van vuurtje stoken. (..a….a.e.) 
Seizoengebonden. (.i..e..a..) 
Niet voor koude voeten. (.a…..oe.e.) 
007 blondje. (.o…u..) 
(G)een schitterend uitzicht. (..eeu…i..) 
Conserveert men hiermee de weg? (.e.e.) 
Koning Winter. (.o…) 
Door sneeuwval onderuit. (…ui.e.) 
Duitsers op wintertreffen doen boekje open. (..ei .ä..e. i. ..ee) 
 
Plaats de ontbrekende letters op de stippen. 
 
 

                               Luijt 

Techniek           
Blok, boxer, luchtgekoeld, stoterstangen, olie in carter. 
Boring x slag:    78 x 78 mm      
Slagvolume:      745,4 cc 
Compressievoud:          8,6 : 1 
Carburatie:       2 Keihin CV L22AA,  
Tankinhoud:     19 l. 
Remmen:         jazeker! 
Banden:           4x 3.50 x 19 
Vermogen:       Bijna 40 PK@5.600 omw./min.   
Topsnelheid:     > 100 km/u 
Verbruik:          bij een constante vlam in de pijp: 1 op 13 
Gewicht:          leeg, minimaal accessoireafhankelijk 363 kilo 
 
Prijs Als afgebeeld: Euro 7.290,- Natuurlijk hoort er bij zo'n klein prijsje een 
klein lettertype. Dit exemplaar heeft overigens geen aangedreven zijspan-
wiel. 
Garantie: een heel jaar...  
Levertijd:       Meestal uit voorraad. Maar de verkopen gaan goed. Mogelijk 
is er dan een wachttijd van een maand of twee. Er wordt dan bij bestelling 
wel een aanbetaling geëist. Dat hoort zo bij kapitaalgoederen... Vanaf 
maart is de levertijd maximaal één tot twee weken. 
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Maar de structuur van de driewieler is niet onder de indruk van alle torsie 
en wrikkerij. Bij linker bochten wordt het wiel onder het ruime, en van een 
riante kofferbak voorzien,, zijspan stevig ingeveerd. Overdreven dappere 
inzet bij de rechterbochten laat het zijspanwiel zich sierlijk van de grond 
verheffen. Ook als er toevallig een negentig kilo zware fotograaf in zit. En 
natuurlijk is dat gewichtstechnisch niet de BX minnende Sylvia, maar de 
GSX R rijdende Maarten. Let op: tegenhangen helpt alleen voordat het wiel 
omhoog komt! Maar dan mis je het spektakel... Ten opzichte van de be-
drijfs Ural heeft deze motor echter een veel spectaculairder ontwikkeling 
ondergaan. Een waarlijke revolutie. Deze zwarte brombeer heeft goed wer-
kende remmen. Dat betekent het definitieve eind van een hele serie bijna 
doodervaringen. Mis je een shot adrenaline mee, maar het heeft zo zijn 
goeie kanten. Eens kijken wat de inruil op een 650 met een ton op zijn bre-
de rug is. Want zo'n 750 moet er komen. En dan met het optionele aange-
dreven zijspanwiel. Om auto's aan te slepen. Om te ploegen. Om de Arden-
nen in vogelvlucht te nemen...  
 

Tekst: Dolf Peeters 
Foto's: Maarten Wilbers 
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Van de redactie, 
 
Ja hoor hij ligt weer voor je, het eerste nummer van The Russian Twin van 
2003. Het is een goed gevuld exemplaar geworden met (Ga zo door!) veel 
inbreng vanuit de gelederen.  
 
De eerste activiteit van 2003 heeft inmiddels ook al plaatsgevonden. Het 
wintertreffen werd dit jaar druk bezocht en ja het was er redelijk koud en 
we hebben een klein beetje sneeuw gezien. Ster blijkt een goede locatie te 
zijn.  
 
Helaas dit boekje nog geen verslagen van het afgelopen wintertreffen. Ik 
weet van goed ingelichte bronnen dat er hard gewerkt wordt om een fan-
tastisch artikel te produceren door Roelof Vrieling (en zijn kornuiten, 
toch ?). Dit was onder het genot van een biertje al volmondig toegezegd 
maar het resultaat laat nog even op zich wachtten.  
 
In dit blad o.a. aankondigingen voor het voorjaarstreffen in Tholen, een 
benzineverhaaltje van Renato Knaack, wat diverse ingestuurde stukken van 
leden en het Engelstalige vervolg op de 
restauratie van een Ural M-66. 
 
Als je deze RT hebt ontvangen is inmid-
dels ook de eerste vehikelbeurs van het 
jaar weer achter de rug en hebben we 
hopelijk weer wat nieuwe leden mogen 
verwelkomen in onze club. Binnenkort 
op het voorjaarstreffen komen ze hope-
lijk de gelederen versterken. Vers bloed 
kan natuurlijk nooit kwaad binnen de 
club. Ik ben zelf benieuwd of deze ten-
dens een stijgende lijn blijft. De laatste 
jaren is er ondanks de diverse sanerin-
gen in het ledenbestand toch een gesta-
ge groei gebleven. 
 
Veel leesplezier en tot Tholen, 
 

Benno & Jos 
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De solo Ural 
 
Graag zit ik op het internet  te kijken naar wat iedereen zoal aan te bieden 
heeft. Zo kwam het ook dat ik een Ural solo in Den Haag te koop zag 
staan. Via deze site kun je bieden en dat deed ik dus. Een paar dagen later 
kreeg ik een berichtje terug: als ik hem wilde hebben dan moest ik meer 
bieden! Uiteindelijk zijn we zo tot elkaar gekomen wat prijs betreft. 
 
Ik had afgesproken om hem op te halen in Den Haag om 11 uur 's mor-
gens ... na een verjaardag van een vriendin. Achteraf niet zo'n slimme zet. 
Nogal duf en na wat omzwervingen door het doolhof dat ze met een mooi 
woord 's Gravenhage noemen zijn we toch aangekomen. Natuurlijk wel wat 
te laat, maar lang leve de mobiele telefoon en vrienden die goed bekend 
zijn in Den Haag. 

 
De man die van zijn Ural af wilde, stond al met smart te wachten waar we 
bleven. Hij liet me de Ural zien en ik wist meteen dat ik er geen miskoop 
aan kon hebben. Dus opladen maar en naar het postkantoor om 'm op mijn 
naam te krijgen. Nu schijnt er in Den Haag  een vreselijke afkeer voor  
Ural's te zijn, want overschrijven kan alleen op het hoofdkantoor midden in 
de binnenstad met alleen maar parkeermeters en maffe pinguïns, die aan 
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rist. Maar zitten op de Ural doe je beter dan op wat voor paard dan ook. 
"Eat your heart out!" BMW en Goldwingrijders... Loop- en grijpwerk valt 
spontaan op de plek. En de 'KLIK' bij het inschakelen kende je vader ook al 
van BMW. Nu kan de parkeerrem er af... Jawel, de parkeerrem. En dan zit 
er ook nog een achteruitversnelling op. Altijd bekijks na het winkelen! Met 
korte stapen en ondernemend knorrend rollen de krappe 500 kilo dapper 
over de weg. Opschakelen - met de nadrukkelijk herziene vierbak met ach-
teruitversnelling - heeft ook weer niets met een moderne supersport te ma-
ken. Een hakteenpedaal steekt uit de ingewanden van de bak.  
 
Weer herinneringen aan oude BMW's: als je voor het inknijpen 
van de koppeling eerst voor wat drukopbouw bij dat 
stuk constructiestaal zorgt, dan klakt de bak kort en 
tevreden in zijn volgende gang. Schakelen 
dient nadrukkelijk te geschieden.  
Vanaf maatje 45 gaat het soepe-
ler. En terugschakelen? Terug-
schakelen, kinders, dat gaat 
net als in de vijftiger jaren. 
Met tussengas. Ontkoppe-
len gaat vingertjelicht... 
En met al dat geschakel 
is de 750 aanmerkelijk 
soevereiner onderweg 
dan de vertrouwde,  
oude 650's. Er is  
duidelijk meer  
koppel, 
'uitmelken' tot op het mo-
ment dat de kleppen beginnen 
te zweven is nu niet meer inspire-
rend. Het hele span voelt nadrukke- lijk beter in 
elkaar gezet aan dan de redactionele Ural. Maar 
daar zit dus al een ton op. Maar we herinneren hem nog toen 
hij jong was. Zo speels, zo dartel... De nog veel stoerder 750 
gromt nadrukkelijk en scoort bij het betere sleurwerk door de bochten.  
 
Importeur Jan heeft de Russische rubbers op een ruime twee bar gezet. Uit 
ervaring geeft ruim drie keer atmosferisch veel meer pret bij een assertieve 
rijstijl. Grappig hoe gretig de stoterstangentwin in de toeren klimt. Bij dat 
prettig domme veegwerk verken je de grenzen van de passie tussen de 
harde Russische banden en het wegdek. Dat is een geschuif van jewelste. 
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De URAL 750, Revolutionair! 
 
De tijd staat niet stil. De techniek ontwikkelt zich razendsnel. Daarom is de 
650cc twin vanaf nu ontzettend gedateerd. Want er is een Nieuwe Ural. 
Een vette 750'er. Motor Emotion was bij het ontkratten van de eerste die 
bij GOSsie in Tholen aankwam. Gelukkig was het een zwarte. Gelukkig voor 
de fotograaf zorgde mijn nieuwe verjaardagscadeau voor een stijlvol kleur-
accent.  
 
Paula en Jan Koedoot hebben vertrouwen in de herboren Urals. De fabriek 
in Irbitsk - er komt een georganiseerde reis naartoe - is immers al een jaar 
of tien puur gericht op de export. De noodzaak tot geld verdienen bracht 
voor de Russen de noodzaak tot het nieuwste aller dingen: Kwaliteitscon-
trole! Een uniek concept. Goed, de redactionele Ural heeft meer dan een 
ton gelopen dus het kan er alleen maar beter op worden...  
 
Stijlvol 
 
Vorm die uit functie voortkomt. Eerst was dat vanzelfsprekend. Daarna 
werd het modieus en nu is het wat achterhaald. Tegenwoordig wordt er 
digitaal geboetseerd door trendgevoelige designelaars. Overigens niks mis 
mee met zo'n heftig gestileerde Benelli. Maar hier staat een oervoorbeeld 
van een motorfiets met zijspan. In het zwart dus... De imposante driewieler 
staat hoogpotig op naar moderne begrippen pizzabordbrede banden. De 
jongste generatie Motor Emotionlezers zal hier geen nostalgisch gevoel bij 
krijgen. Vertedering, bevreemding... Maar geen herkenning. Gewoon van 
voor je tijd. Maar daarom niet minder leuk... Groot genoeg in elk geval. 
Elke Daihatsu, Deawoo of Datsun is jouw kreukelzone. Alles is zo ruim gedi-
mensioneerd uitgelegd dat zelfs de leek begrijpt dat hier een monument 
voor de eeuwigheid plus twee weken staat. Starten van Urals gebeurt al 
een poosje facultatief elektrisch. De nieuwe carburateurs doseren zo ver-
fijnd dat er gechoked moet worden... Je reinste nieuwlichterij allemaal. 
 
De volumevergroting is het resultaat van een tien millimeter grotere slag. 
Het blok is nu 'vierkant'. Meer slag=meer koppel bij lage toeren=meer dan 
leuk. De nu helemaal uit aluminium gebeitelde boxer is optisch veel breder 
door geworden. En dat is ook mooi. Achter de ver uitstekende koppen han-
gen nu een stel constant vacuümcarburateurs. Geïnspireerd door de BMW 
R75/5 uit 1969 of zo. Maar het zijn Keihin L22AA's. Een half minuutje later 
loopt die zo ernstig geëvolueerde Rus op het kenmerkende holle, ploflinks/
plofrechts ritme van de BMW's van nog maar dertig jaar terug. Opstappen 
gaat bij een combi altijd met de stijlvolle zwaai van een opstijgend cavale-
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het controleren zijn of iedereen  zich er wel aan houdt. Maar we hadden 
geluk en met het beschermengeltje nog  boven ons, reden we naar Leiden 
(met hetzelfde parkeerbeleid trouwens). 
  
Thuis aangekomen afgeladen en inspecteren die handel. Toen kwam ik er 
achter dat er nog maar weinig aan gesleuteld was. Op zich een goed teken, 
want dan kan er ook nog niet veel aan verprutst zijn. Dus vol goede moed 
gestart. Ja! Even deed hij het, maar vlak daarna zweeg hij in alle motorta-
len. Eens even kijken. Ja, dacht ik al: de originele elektronische ontsteking 
zit er nog in. Snel een puntendoosje gemonteerd en ... daar ging hij al 
rammelend en rokend (als een schoorsteen!) aan de gang!  
De zuigers waren (doordat ze erin waren gezet met een te kleine toleran-
tie) gaan kleven en daardoor een paar tiende van een millimeter afgesle-
ten. Ze waren hierdoor dus te klein  geworden, wat het roken en rammelen 
veroorzaakte. Geen nood, ik heb nog een paar oude rakkers hangen. Eens 
even kijken of dit een beetje wil passen: mwoa, het kan er mee door. 
 
De vorige eigenaar had het rokende probleem ook wel gezien maar dacht 
dat het een kwestie van zuigerveren was. Die zaten er dus pas nieuw in. 
Die kon ik nog mooi gebruiken en pistonpenveren had ik nog in mijn 
schuurtje liggen. Dus: bouwen maar! 
Met het opzetten van de andere zuigers, kwam ik erachter, dat de piston-
penlagers ook niet erg braaf meer waren. Die moesten even gangbaar ge-
maakt worden. Nou, eindelijk dan toch de zuigers eraan en de cilinders er-
over en starten maar! Eerst rookte hij nog een beetje, maar nu loopt hij 
prima. 
 
Alleen het wegrijden met een verkleefde koppeling is 
erg lastig. Tja en als je dan toch bezig bent.... Dus 
dan ook nog maar even het versnellingsbakkie 
eraf , koppelingplaatjes los, schoongemaakt en kar-
ren met het beest!  
 
Na al deze kleine ingreepjes rijdt hij zelfs boven 
mijn verwachting! Alleen de toeter werkt niet. 
Ach, een kleinigheidje hou je altijd! 
 
 

Ruud Korpershoek 
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Restoration of a Ural M-66 Part II :  
 
I have now had a chance to look at the M66 carefully and have discovered 
that not only has the engine in the motorcycle been restored, but also 
when all the parts had been unwrapped there is a brand new M66 engine 
there, with the parts in various stages of disassembly. The crankcase still 
has the con rod supporting plates bolted on. Nearly everything is there to 
make two complete engines with just the carbs missing from the new engi-
ne. 

There are signs that the gent who owned it had a problem at some stage 
during its early life, as there are several seized bearings and graunched 
gears sitting in old greased boxes along with old split pins, rounded nuts, 
bolts that have been cross-threaded as well as old washers, etc.   
 
I think it’s a disease that we all get at times called ‘Jackdaw syndrome’. All 
of these items have been carefully placed into old matchboxes and cigar 
tins. It gets you thinking and recognising the same behaviour that we all do 
when keeping old bits, thinking that someday it will come in useful, but ac-
tually they’re not a lot of use, but we keep it anyway just in case someday 
you think, ah, I’ve got something that will fit that. Of course this never 
happens?    

The tank is the one item that has not 
been painted as yet, but it still is in very 
good condition. The key for the toolbox 
was sitting in it along with the steering 
lock keys. The inside of the fuel tank 
looks like it has been lined and I think 
that re-spraying it was the next stage. I’m 
told that it is rare to have the white ban-
ding round the tank, it is very discoloured 
but I shall try and do something with it.    
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En het liep precies zoals ik al een beetje had verwacht. De BMW staat keu-
rig geconserveerd in de schuur en de Ural wordt vrijwel bij nacht en ontij 
van stal gehaald om er lekker op te gaan rijden. Niet alleen vindt hij het 
gewoon onwijs leuk en uitdagend om met het zijspan op pad te gaan, wij 
(Sandra, Hella, Edward en Edwin) kunnen 'm nu (af en toe) ook eens bij-
houden als we een "ommetje" gaan maken. 
 
En ik zei al dat je nooit weet waar zo'n apparaat nog eens goed voor is; 
nou ook dat is uitgekomen. Voor de eerste vakantie in 2001 was hij uitge-
rust als een soort pakezel. Slechts een paar maanden later werd het duide-
lijk, dat ik om gezondheidsredenen voorlopig geen motor zou kunnen rijden 
en ook niet achterop mocht zitten, maar ... wel in een zijspan! 
Dus stap ik nu regelmatig goedgemutst (tja, je moet toch een goede helm 
op, hè Arnoud) in het zijspan, met mijn persoonlijke maatje: Bandiet, de 
hond van Edward en Hella. Ook hij is ondertussen flink besmet met het vi-
rus, want laatst op weg naar het najaarstreffen zou hij bij Edwin en Hella in 
de auto meerijden, maar hij was niet te houden! Hij "jumpte" door de hele 
auto en piepte als een muis die met zijn staart in de muizenval zit. Toen 
hij, misschien 1 km verder, werd overgeplaatst in het zijspan, was hij vol-
komen rustig en ik heb 'm de hele weg niet meer gehoord! 
Zo zie je maar, Russische motoren besmetten niet alleen mensen met het 
Ural/-zijspanvirus! 

                                                   Sandra Korpershoek. 
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Het Ural-virus 
 
Een kleine 12 jaar geleden, werd ik voor het eerst besmet met het 
(waarschijnlijk bij iedere motorrijder wel bekende) motorvirus. Na de eerste 
bocht achterop een BMW R100 RS was ik meteen verkocht. Dát wilde ik 
ook! Daardoor ben ik ook aan de eigenaar van de BMW (Ruud Korpers-
hoek) blijven plakken en we zijn, zoals de fervente lezers van de RT wel 
weten, intussen getrouwd. 
 
Ruud had de BMW nog niet zo lang, toen ik hem leerde kennen. Daarvoor 
had hij een Jawa 350-twin. Maar zijn grote motorliefde was begonnen met 
een Ural solo van een kennis, zo vertrouwde hij mij toe. Hij mocht er toen-
tertijd aan sleutelen en als hij zijn rijbewijs had, mocht hij erop rijden.  
Maar helaas had de eigenaar de Ural aan iemand anders verkocht, voordat 
Ruud überhaupt de kans had gehad om een bod te doen. 
 
Nou had ik de ballen verstand van motoren en ik knikte dan maar vriende-
lijk en (zo goed en zo kwaad als het ging) begrijpend, als hij weer even zijn 
verdriet over dit grote verlies kenbaar maakte. Toch sprak hij met zoveel 
geestdrift en enthousiasme over Ural's dat ik na verloop van een aantal jaar 
toch wat begon te voelen voor deze motorfietsen met een eigen willetje.  
 
Dat kwam misschien ook, omdat ik ondertussen zelf mijn rijbewijs had ge-
haald en op een Honda 350 Four rondscheurde, die net zo oud was als ik. 
En, daar moet ik ook eerlijk ik zijn, toen ik eenmaal een aantal Ural's gezien 
had, was ik ook wel verkocht door het robuuste uiterlijk van deze fietsen. 
Ondertussen werd het solovirus vervangen door een zijspanvirus, want tja, 
solo motoren hadden we al genoeg. En hij houdt nu eenmaal wel van een 
beetje afwisseling. Bovendien heeft z'n vader vroeger ook zijnspan gereden 
en z'n moeder had in het zijspanbakje gezellig appeltjes zitten schillen etc, 
etc, etc. Toch wel handig dus, zo'n zijspan. Al bleef ik het liefste natuurlijk 
zelf rijden. Maar je weet maar nooit waar het goed voor is. 
 
Na een voor ons verrassend goedkope vakantie in 2000, reden we op 3 
augustus langs een Ural met zijspan in Woubrugge. Ruud stond er toch nog 
wat twijfelend bij te kijken, en hij leek mij nodig te hebben om 'm over de 
streep te trekken. Nou, dat koste ook weer niet zoveel moeite. Hij had im-
mers al 9 jaar lang over Ural's lopen vertellen en nu zou hij deze kans laten 
lopen?! Dacht het niet; daar zou hij anders later héél veel spijt van gehad 
hebben.  
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Both wheels are matched and painted 
green with gold spokes; each spoke 
adjuster has been painted black which, 
looks quite good and I may try and 
keep this feature.   
Around the rim on both sides are pain-
ted a black, blue and white stripe, if 
this is the original wheel I shall at-
tempt to keep this, as it is quite attrac-
tive.    

Carefully wrapped in material and 
newspapers is the front mudguard, 
this I think has been re-sprayed and a 
teardrop light attached. Combined with 
the white side with black and gold stri-
ping the whole wing looks good.   
The newspapers are dated 1985; per-
haps that’s how long it has been wrap-
ped up?  

I was just going to rebuild it and leave the paintwork as it is, but I have deci-
ded to strip it down again and start from scratch. The motorcycle could have 
stood for years with no attention, so if I just rebuilt it I could get problems la-
ter on. I reduced my Dnepr to kit form and rebuilt it and I must say it has been 
worth it. The M66 is almost original so I am going to try and keep it that way 
with the exception of the white side panels. The frame has been painted black, 
so I will   re-spray it the same blue as the rest, with a gold coach line around 
it. Hopefully this will look good and in keeping with the original. The pots have 
also been painted black; hopefully I will be able to find some paint to match 
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Ongoing progress of the restoration will be shown over the coming months, 
on the website; I think this will be in the format of pictures, tracking each 
section upon completion.   
 
It hasn’t taken me very long to completely strip the bike down, just a few 
days. As you can see, I’ve decided to go for broke and do a complete job 
on it.  

So here we have the frame, once 
stripped I could see it had at some 
stage been painted, but not very 
well. It looks like the type of spray 
job that I could do in the garage, 
OK, but not brilliant, I could never 
get that final deep shine on DIY 
spraying. Mind you that was a few 
years ago, stood in the garage door 
with a spray gun, these days its all 
done with hot ovens and very mo-
dern paints. 

I had problems getting the swinging arm bushes to move – so they are still 
in there. If it won’t shift and it looks like you’re about to screw it up – leave 
it alone or get someone else who knows what they’re doing.  
 
The wheels are also stripped with the rims and the spokes currently with 
some chap, who, I’m told is a very good at chrome plating.  James Wheil-
don is once again rebuilding the wheels for me, and will make a good job 
of it if my MT9 wheels are anything to go by.  
 
Building wheels is one of those arts that look easy until you come to try it 
for yourself. Just to hold the rim and hub in the right place and trying to 
attach a few spokes is mind-boggling enough without even trying to tighten 
them. I was amazed how easy it was for me to destroy a good wheel. It 
started off round, and by the time I had my hands on it for a while, it be-
gan looking like an egg. Then I remembered when I was in short trousers a 
few years ago, I had screwed up several wheels on my pushbike. With the 
puncture repair outfit came this curious tool called a spoke spanner. Being 
an inquisitive little brat, I tried this tool on my wheels and Hey Presto! egg 
shaped wrinkly wheels. I always wondered how I managed to do it, I know 
now. It’s amazing how easily you can read your parents minds, just the 
right look from them and you know you’ve been a dickhead. 
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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 materi-
ele schaden 

 
* Bij Volledige Cascoverzekering: GRATIS vervangende mo-

tor 
 
* 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 Letselschade gedekt tot een bedrag  van  f  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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Onderdelenbeurs U.D.C.N. 
 
Binnenkort is het weer zover. De U.D.C.N. heeft de eerste onderdelenbeurs 
weer vastgelegd. Dit jaar gaan we dit keer weer eens naar het centraal in Ne-
derland gelegen Bennekom. In het aldaar rustiek gelegen Buurthuis kunnen de 
leden weer op zoek naar onderdelen en motoren en natuurlijk ook hun eigen 
overschotten doneren aan de clubleden. Dit keer is het weer op Zaterdag te 
doen dus let op, houd er rekening mee in je agenda. 
 
waar en  hoe : 
 
Onderdelenbeurs  
UDCN 
Zaterdag 22 maart 
Buurthuis 't Laag 
Hogeweg 32 
Bennekom 
 
12.00-16.00 uur 
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As well as the wheels, 
everything else that needs 
chroming has been sent 
away.  
 
I’ve been a bit excessive in 
chroming, as it has rea-
ched parts that chrome 
has never reached before, 
such as the rear brake rod 
and levers, it may look silly 
but we shall see.  
 
All the essential parts will 
be plated; luckily none of 
the bits have any dents so 
hopefully it will all look 
very new. 

On my last visit to the sprayers I took along some tank transfers, and it so 
happened that my bits had been delivered back from blasting that morning. 
They were in the middle of the first coat; I think it’s a coating of something to 
stop it rusting. At that stage the metal would be very venerable to damp. 
Looking at it you could see some very funny welds in the frame and other pla-
ces. It makes you wonder why they had to weld up the frame. Really, I wish I 
hadn’t seen that, it will always be in the back of the mind, especially when lea-
ning the bike over round hard bends, would the weld hold?? 
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The fuel tank and mudguards didn’t look very pretty sat on the floor. It’s 
strange to look at metal that has just been bead blasted, every spec of old 
paint, rust and grease patch has gone leaving a surface that an etch primer 
can cling to, strange colour as well.  
 
As promised, I delivered the engine to Chris Smith at Speedway and he is 
performing a close inspection on it. I have asked him while he has it apart 
to get the crank balanced. It’s the one thing that always worries me, not so 
much with the Ural engine, but the Dnepr engine if over revved, the 
crankshaft spends the last two seconds of its life as shrapnel.  
 
It would be most embarrassing picking up parts of engine by the side of 
the road. That will hopefully be an experience that I will avoid.  
 
To sum up, at the present time, I don’t have a motorcycle in the garage; 
it’s spread all over the country. 
 
Until next time, 
 

David Cox  
 

Onderdelen voor de  Chang Jiang 750 
                              Ural M72 
                              BMW R71 
 

De Fietserij 
Diamantstraat 19 
1074 GA Amsterdam 
 
 

Tel /Fax : 020-6797282 
 
 
(Onderdelen halen ? , 
Graag eerst even bellen!!) 
 
 
               
Open:                     maandag t/m donderdag 8.00 uur—18.00 uur 
                          vrijdag 11.00 uur—18.00 uur 
                             14.00—15.00 uur gesloten. 
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Bak in die tijd de stukjes vlees met het gesnipperde uitje in boter snel 
bruin. Voeg het vlees toe aan de saus, roer de room erdoor en laat dit met 
elkaar nog ruim tien minuten staan op een zeer zacht vuur, zodat het ge-
heel net niet aan de kook komt. Men kan er desgewenst nog wat zacht ge-
fruite champignons of gedroogde paddestoelen aan toevoegen. 
 
Aanbevolen drank: 
Een niet te zware rode wijn. 
 
En zoals altijd weer; 

                               “Vkoussno”!   Luijt 
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De nieuwe Russische keuken 
(Roeska-ja Koechnja) 
 
Het is niet mijn gewoonte om te reageren  
op ingezonden artikelen. Thans voel ik mij ech-
ter gedwongen om dit wel te doen. Ik ben ge-
belgd over het stukje “mysterieuze dysenterie-
epidemie in Rusland”. In dit artikel word ik hier-
voor verantwoordelijk gesteld. Ik klaag hierbij 
het Reformatorisch Dagblad aan wegens 
smaad. Daarnaast wens ik een grondig onderzoek 
naar het anonieme Okrosjka-Recept. Ik ben name-
lijk van mening dat hierin een aantal ingrediënten 
zit dat besmettelijk is. Met name de “voorjaarsuien” 
en “meiknollen” zijn ver over de datum! 
 
Boeuf Stroganoff 
Boeuf Stroganoff  is een gerecht uit de klassieke Russische keuken, dat in 
west-Europa tot een typisch restaurantgerecht is geworden. Het flamberen 
met wodka, dat men vooral in luxerestaurants ziet, is niet authentiek, maar 
een latere West-Europese toevoeging, waarschijnlijk ontstaan in de roman-
tische Russische restaurants die kort na de eerste wereldoorlog in Parijs 
verrezen. 
 
(uit “beroemde gerechten uit de wereldkeuken” Wina Born 1970) 
 
Ingrediënten 
-         500 gram mals rundvlees, bij voorkeur van de haas,  
          eventueel dikke lende. 
-         zout, peper, paprika, 1 uitje, ca. 30 gram boter. 
 
Voor de saus: 
 
35 gram boter, 30 gram bloem, 3 dl. Bouillon, 2 eetlepels tomatensap, 1 dl. 
Zure room, of halfom gewone zure room. 
 
Bereiding 
Snijd het vlees in reepjes, wrijf die in met zout, peper en paprika en laat ze 
een uurtje op een koele plaats staan. Maak in die tussen tijd de saus. Smelt 
de boter, roer de bloem erdoor. Laat die even lichtbruin fruiten, voeg bouil-
lon en tomatensap toe, roer die tot een gladde gebonden saus en laat deze 
zachtjes een kwartier pruttelen.  
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Hoi, hier ben ik weer, lekker koud buiten he?! 
 
Ik hoop de leden van onze Club zijn volledig in het nieuwe jaar terecht ge-
komen en gaan een gezond en plezierig motor-jaar 2003 beleven! Ik wil 
het deze keer over iets hebben waar velen niet bij blijven staan of over na 
willen denken. Ik zou beginnen een vraag in de ronde te gooien en die is: 
"Welke verband hebben LUCHT,-BENZINE,-en onze motorfietsen (voer- en 
vaartuigen algemeen) met elkaar? 
 
Nu goed, voor velen is het al duidelijk dat onze verbrandings-motoren een 
mengsel uit benzine en lucht nodig hebben om met enige enthousiasme tot 
leven te komen. Maar voorkom te zeggen dat het hierbij om een gas-
mengsel gaat, deze beschrijving is eigenlijk fout gezien de benzine niet ver-
gast wordt, wwz. in een gasvormige toestand gebracht wordt alvorens of 
tijdens de vermenging met lucht maar vernevelt wordt in de carburateur  
c/q door injectie in de verbrandingskamer!  
 
Wat is het verschil? Nou elke nederlander weet eigenlijk wat nevel is, na-
melijk hetzelfde als mist, billiarden van kleine waterdruppels die ons het 
genot van een vrije zicht al te vaak verpesten en hoe dichter de druppeltjes 
op elkaar zitten des te ondoorzichtiger is het mistgordijn. Maar waarom 
hebben wij deze verschijning alleen maar in tijden waar grotere tempera-
tuurverschillen optreden en met name in de herfst?  
 
In detail zou ik het hier maar niet uitleggen maar wel zo, dat het voor de 
slimmerikken onder ons na te voltrekken is: Lucht bestaat uit verschillende 
gasvormige stoffen welke wederom verschillend zijn in grootte, hierbij ont-
staan ruimtes tussen de molekulen waar wederom andere molekulen zich 
kunnen nestelen, b.v. watermolekulen! Nu hebben de meeste gassen de 
eigenschap bij verwarming zich verhoudingsgewijs meer te vergroten dan 
de vloeibare of vaste stoffen bij eenzelfde temperatuurs verhoging, dus ook 
lucht! Dat heeft tot gevolg, dat de ruimtes tussen de molekulen zich ook 
vergroten en in staat zijn om bijvoorbeeld meer water op te kunnen ne-
men, je zou haast kunnen zeggen dat de lucht ernaar hunkert om deze 
ruimtes op te vullen.  
 
Zo is bijvoorbeeld in één kubieke meter lucht bij 99,9% luchtvochtigheid 
nagenoeg een liter water verborgen! Maar wat gebeurt er nu als de lucht 
afkoelt? Hetzelfde als met je bad-spons als jij hem uitknijpt, de lucht ver-
dicht zich en het watervolume word te groot ten opzichte van de luchtvolu-
me en wij krijgen als gevolg hiervan neerslag in de vorm van dauw, vallen-
de mist, regen! Opstijgende mist wederom is het andere gevolg van de 
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lucht en water-relatie, namelijk dat warme waterdeeltjes op willen stijgen 
en zich in de tussenruimtes van de lucht willen verstoppen, maar helaas 
zijn ze daarvoor te groot en blijven in de lucht zichtbaar! 
 
Wat heeft dat nu te maken met onze motorfietsen? Heel veel! De vraag is 
namelijk: wat is in onze tank? Benzine? Al te vaak namelijk niet! Vooral niet 
als wij onze voertuigen afstellen c/q wegzetten voor de nacht of voor een 
langere periode! En wat gebeurt er dan? De lucht in de tank gaat afkoelen 
en dat wat wij in de natuur als dauw kennen is niets anders dan condens 
en dat hebben wij dan ook in onze tanks! Het vocht condenseert aan de 
koelende tank-wanden en slaat zich vroeger of later op de bodem van de 
tank neer! Het is namelijk zo dat water, zoals iedereen weet, zwaarder als 
benzine is! Dus het loopt aan de tankwanden af tot geheel beneden in de 
tank waar het dan zijn onwezen uithaalt, roest! Maar er gebeurt nog iets, 
zolang onze benzinekraan gewoon open staat en niet op reserve merken 
wij er heel weinig van, maar moeten wij eens op reserve zetten, dan krij-
gen wij het in der tijden verzamelde water in de carburateurs inclusief al de 
roestpartikels!  
 
Wie nu denkt dat een benzinefiltertje helpt heeft gedeeltelijk gelijk, maar 
zo´n filtertje, vooral die microfiltertjes, verstoppen met deze smurrie snel 
en water in de laatst genoemde filters versterkt de eigenschap van het wa-
ter. Namelijk dat water het benzine niet wil laten passeren! Het gevolg 
hiervan kan zich iedereen voorstellen, de afstelling van het lucht-
bezinemengsel klopt niet meer omdat de vlotterkamer niet voldoende na-
gevuld wordt en voeger of later geeft het problemen! Ook als het water tot 
in de verbrandingsruimte belandt beschadigd het nog de UITLAATkleppen 
door als oververhitte dampen putjes in de zitvlaktes te branden!  
 
Wie nu niet begrijpt waarom zijn auto of motor met name in de winter niet 
zuiver wil starten en lopen zou misschien moeten controleren of er niet wa-
ter in de brandstofleiding, carburateur of dergelijke is, in de winter komt er 
nog bij dat namelijk het water bevriest met alle gevolgen van dien! Nee 
nee, denk nu niet dat het alleen in de winter deze problemen geeft! Alleen 
in de winter merken wij het door het bevriezen eerder en duidelijker! Im-
mers is het water in de tank een gevolg uit de vochtige en warmere perio-
des in het jaar! 
 
Hoe is dit euvel nu te voorkomen? Heel gemakkelijk, AFTANKEN! Na elke 
rit! Of ten minste als de tank 1/4 leeg is! Welke verschil maakt het nu of de 
tank elke keer kwart vol is en voor ´n tientje bijgetankt wordt of dat je een 
3/4 volle tank gaat aftanken, het voertuig gebruikt immers hetzelfde en jij 
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        Agenda A.L.V April  2003 
 
 
· Opening. 
· Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat.  
· Verslag penningmeester.  
· Verslag kascommissie. 
· Vaststellen van de contributie. 
· Verslag redactie.  
· Verslag Clubwinkel 
· Aftreden en verkiezing bestuursleden. 
· Aftredend bestuurslid : 
        Benno van Ham, terstond herkiesbaar 
· Rondvraag. 
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zaterdag 26 April 
 
Ledenvergadering van de U.D.C.N. 
Sleuteldag bij GOSS.I.E te Tholen 
Toerrit over het eiland individueel of met de groep te rijden 
Barbecuen  
 
zondag 27 april 
 
spulletjes opruimen en weer naar huis toe 
 
Adres : 
Natuur-Recreatieterrein 'De Speelmansplaten'  
Oesterdam 3  
4691 PV Tholen  
Tel: 0166-604697  
 
Route : 
Vanuit Bergen op Zoom 
Halsteren richting Steenbergen, volg borden Tholen, daarna Goes.  
Over de brug rechtdoor, bij stoplichten linksaf, volg borden Speelmansplaten. 
( na de sluis nog 2 kilometer). 
 
Vanuit Antwerpen 
Richting Bergen op Zoom, A58 richting Goes -Vlissingen.  
Afslag Rilland - Tholen.  
Volg borden Speelmansplaten - Tholen  
Vanuit Roosendaal 
 
Via Dordrecht - Moerdijkbrug - Roosendaal.  
0f richting Zierikzee, Willemstad- Steenbergen - Halsteren, rechtsaf Tholen - 
Goes.  Volg borden Speelmansplaten. 
 
Kosten : 
 
Overnachting :         5    euro per nacht.  
BBQ :                      12  euro per persoon.  
 
Reserveren noodzakelijk. Wel wat duurder dan normaal, vanwege het karakter 
van het terrein is het niet toegestaan te bbq-en op het terrein zelf. Reserveren 
kan tot 20 April en moet gebeuren bij Benno (0168-337774) of Firma GOSS.I.E 
(01666-05422) 
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bespaart niets behalve condensvorming en roest en schade hieruit! Dat 
geldt voor alle brandstoftanks! 
 
Dus wie eens zijn carburateur schoon maakt en in de vlotterkamer enkele 
waterdruppels ziet ronddwarrelen, meestal bruinkleurig onder het benzine, 
doet er goed aan om ook eens zijn tank leeg te maken en goed uit te spoe-
len ( het beste met puur alcohol / brandspiritus), goed laten uitdrogen en 
dan weer afvullen met brandstof tot boven! Ik hoop dat de een en ander 
aan deze bijdrage iets heeft of op z´n minst leuk vond het te lezen, hier-
voor doen wij het per slot! En wie er graag op zou willen reageren krijgt 
gegarandeerd antwoord kijk maar hieronder! Is er overigens iets waarover 
ik eens iets zou uitleggen zou ik het gaarne weten! Vaak is het maar schrij-
ven in het blauwe weg, dus...? 
 
Nu nog iets aan firma Koedoot: Op mijn afhandeling omtrent volume en 
voorvorkolie van enkele tijd geleden was gevolgd door een vraag van u, 
namelijk op welke tekening beschreven staat dat bij een M 72 in de voor-
vork 80-100cm³ olie moet komen, hier mijn antwoord; op de originele te-
kening in Russisch op bladnummer 119, en hiervoor hoeft u niet kyrillik te 
kunnen lezen! Uw tweede opmerking betrof de door u aangeraden 140cm³ 
in de voorvork ter verbetering van de weglegging, dit advies is weggegooid 
geld en moeite! Is de demping te slap, dan kan men een dikker olie aanra-
den! Het heeft geen nut om een onvruchtbare stier een langere piemel te 
transplanteren, maar betere ballen! Vervolgens kan men ook op de zonet 
beschreven pagina zien hoe deze dempers in elkaar zitten en is het mis-
schien aan te raden hier een revisie voor te nemen! Deze tekeningen zijn 
zover ik weet via onze club te bestellen! 
 

Groetjes van Knotter-Plof (Re3nato Knaack) 
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Agenda van de UDCN voor 2003 
  
 
7-8-9 maart 2003   
Vehikel motor met aanwezigheid van de U.D.C.N. 
 
 
22 Maart 2002 
Onderdelenbeurs van de U.D.C.N. in buurthuis ’t Laag in Bennekom. LET 
OP, dit keer op zaterdag !! 
 
 
25,26 en 27 April 2003 
Voorjaarstreffen van de U.D.C.N. met natuurlijk de ledenvergadering. Loca-
tie volgt. 
 
 
13 April 2003 
Motor Beurs te Leuven, in de Brabanthal te Leuven weer de eerste van de  
twee jaarlijkse motorbeurzen. Oldtimers, klassieke motoren, tweedehands 
onderdelen.  Meer info, Willem Camerlinckx, Grote Baan 72 Hulshout, 
003215/225584. 
 
 
30 April 
Oranjerit in Vaassen. Voor deze rit zijn nog zijspannen gevraagd.  
Meer info bij Jenne Roffel, Tel:0578-57550 of 06-50473512 
 
 
29 mei 2003 
Hemelvaartsdag, Haringrit voor Motoren, oldtimers, zijspannen en trikes.  
Info: Motor vrienden Biervliet, tel: 0114-320527. mvbiervliet@zonnet.nl 
 
 
6,7 en 8 Juni 2003 
17e Int. Diamanttreffen in Berlaar (B), Lokatie, Speelterrein, fertlarelei 18, 
2590 Berlaar Belgie. Meer informatie bij MZCB, +32 (0)477774587 of www.
mzcberlaar.be Treffen, met toerrit , vermaak en BBQ.  
 
 
11,12 en 13 juli  
Zomertreffen 2003,  In combinatie met Delfsail in Delfzijl. Meer info volgt. 
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Voorjaarstreffen 2003 
 
Nu het nieuwe motorjaar weer volop in bloei is begint het bij de meeste onder 
ons al weer te kriebelen. voor de fanatieke zijspanners heeft het kriebelen na-
tuurlijk nooit opgehouden maar de verstokte solisti onder ons zullen blij zijn 
met het verbeterende weer de laatste weken. De eerste mooie motordagen 
zijn weer voorbij en we gaan nu hard op weg naar het voorjaarstreffen vna het 
jaar. Na het onofficiële wintertreffen, goed bezocht en vanouds gezellig zijn de 
voorbereidingen al weer begonnen om het Zeeuwse Tholen te gaan belegeren. 
voor hen die niet weten waar het ligt. zoek op de kaart Bergen op Zoom maar 
eens op en ga vanaf daar naar linksboven naar het water toe.  
 
In Tholen gaan we op bezoek bij de Speelmansplaten, een kampeerterrein ge-
legen aan de oesterdam. Hier is het goed vertoeven en gezien de ervaringen 
van de laatste jaren is het in het voorjaar meestal goed weer in deze periode 
(afgezien vorig jaar dan). Het water is misschien nog wat koud maar dat zien 
we dan wel weer. Vanaf deze locatie gaan we ons jaarlijkse voorjaarstreffen 
weer inluidden.  Op de Speelmansplaten is een restaurant aanwezig waar je 
tegen achterlating van je Euro's kunt eten en drinken. Eigen eten en drinken is 
natuurlijk toegestaan. 
 
Het is de bedoeling om op zaterdag een bezoek te brengen aan de firma 
GOSS.I.E en hier een aantal activiteiten te organiseren in samenwerking met 
Rob Teffer, te denken valt aan instructie zijspan rijden, een parcours afleggen, 
spelletjes etc. In de loods van GOSS.I.E willen we wat sleuteltechnieken de-
monstreren, 's morgens het simpele, 's middags een wat moeilijker probleem 
aanpakken. Het is beslist niet de bedoeling dat er een compleet blok uit en in 
elkaar wordt gehaald. Wel is het de bedoeling om de vragen van de beginnen-
de en gevorderde sleutelaar te proberen te beantwoorden en een goed beeld 
te geven van het onderhoud aan de moderne, aheuumm !!, Rus. 
 
Behalve het sleutelgebeuren natuurlijk ook tijd om de jaarlijkse ledenvergade-
ring te houden en gezellig bij elkaar te komen en elkaar weer alle roddeltjes uit 
de winterperiode toe te vertrouwen. 
 
vrijdag 25 april 
 
aankomst te Tholen op de Speelmansplaten, 
vanaf 14.00 uur is iedereen welkom. 
Rustig het tentje opzetten, bijpraten en als het weer heel mooi is nog een 
beetje spelen in het water. 
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Energieweg 26, 
4691 SG  Tholen 
Ind. Terrein Welgelegen 
 
 
Tel. 0166 - 605422 
Fax 0166 - 605421 

 
URAL SOLO EN ZIJSPANMOTORFIETSEN 

NU OOK LEVERBAAR: 
TWEE KLEURIGE MOTOREN 

MOTOREN MET ELEKTRISCHE STARTER 
MOTOREN MET AANGEDREVEN ZIJSPAN 

 
 
DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPAN-AANDRIJVING 

 
 

TEVENS DIVERSE GEBRUIKTE MOTOREN 
 
 

ALLE MOTORFIETSEN WORDEN UITERAARD MET KENTE-
KENS GELEVERD 

 
 

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

 
 

ONDERDELEN VOOR ZOWEL URAL ALS DNEPR UIT VOOR-
RAAD LEVERBAAR 

 
 

EIGEN IMPORT 
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29-30-31 augustus 2003  
Vehikel auto en motor  binnen en buiten 
 
 
26,27 en 28 september 2003 
21e Int. Zijspantreffen in Berlaar (B), Lokatie, Speelterrein, fertlarelei 18, 
2590 Berlaar Belgie. Meer informatie bij MZCB, +32 (0)477774587 of www.
mzcberlaar.be Treffen, met toerrit , vermaak en BBQ. 
 
 
17 tot 19 oktober 2003 
AutoMotorSport 2003 te Zuid-Laren in de Prins Bernhardhoeve te zuidlaren. 
Meer info www.pbh.nl . 
 
 
12-13-14 december 2003  
Vehikel auto en motor 

Marco Boelis 
Kantbeugel 48 
1648 HW De Goorn 
Tel:0229-543715 
Fax:0229-540223 
Email: m.boelis@zonnet.nl 

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  87,50- 
Afm:40-20-43mm    fl 127,50 * 
Excl.verzendkosten 
 
* enkel min aan massa speciale 
             voet voor BMW 
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Te Koop gevraagd / Aangeboden : 
 
Voor onze leden hier een plaats om hun advertenties te plaatsen, heb je 
interesse neem dan contact met ons op hierover. Wij nemen geen verant-
woordelijkheid voor de hier aangeboden producten,motoren en onderde-
len.. 
 
Vriendelijk verzoek om als de aangeboden goederen uit  de advertenties 
niet meer beschikbaar zijn (bv. reeds verkocht) dit ook even aan ons door 
te geven. We halen dan de advertenties weg, zoiezo haal ik ze na ca. 3 
maanden weg van de site. Mocht je toch nogmaals willen adverteren er-
mee, geef het dan even opnieuw door aan ons ! 

Aangeboden : 
20-02-2003: Te koop aangeboden 
diverse bromfietsen. 1 x ISH49, 4 x 
Simson Star, 1 x Simson Swalbe, 1 x 
Simon S.R.2., 1 x Simson S.R.4. 
Nieuw, 1 x Peugeot kleine wielen, 1 x 
Puch dames brommer, 1 x Mobylette 
origineel. Plus nieuwe onderdelen 
voor Simson. Doe een goed bod of 
ruilen voor een goed lopende Rus-
sische twin. Hoeft niet mooi te zijn. 
Opknapper mag. (Dnepr, chiang of 
Ural zijklepper 750 cc., met of zonder 
zijspan). Fax: 076-5220653 of 06-
17112895. Jan Heijblom, Vestkant 40, 
4814 EB Breda. 
 
Gezocht:  
16-02-2003 : nog 1 bladveer voor 
mijn M72 zijspan met bladvering, + 
de ophangbeugel waar de bak inhangt 
met glijblokken voor de bladveren. J. 
van Boven, Hasselt, 038-4773343, 
jboven@deltion.nl 
 
Te Koop aangeboden : 
11-02-2003 : Dnepr bouwjaar 1977 
met achteruit, geen zijspan, geen 
aandrijfas. Nieuw stuur, demper accu. 

Bing carburators tevens K63 erbij. 
Kentekens I, II, III. Vraagprijs € 
750,- tel. 075-6179611 ´s avonds. 
 
Te koop gevraagd : 
10-02-2003 : Gezocht voor Dnepr: 
solo eindoverbrenging / hele cardank-
lok / cardan / hardyschijf.  
Wie heeft er toevallig nog wat liggen? 
Groeten, Carel (026-3211657) 
 
Te koop aangeboden : 
6-01-2003: Ik heb twee motoren te 
koop Het gaat om een Dnepr MT 16 
met zijspan legergroen van het 
bouwjaar 1992.  Vraagprijs voor de 
Dnepr is 1250 Euro. Met vriendelijke 
groeten .  
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Diversen  
Planeta-3        Maintenance manual                      50       9,00               11,50 
Planeta-3        Onderdelen                                   50       9,00               11,50 
Jupiter            Maintenance manual                      50       9,00               11,50 
Jupiter            Onderdelen                                   50       9,00               11,50 
Planeta          Sport operating instructions            27       5,75                6,75 
Planeta          Sport onderdelen                           98       9,00               11,50 
Voskhod         Operating instructions                    79       9,00               11,50 
Voskhod         Onderdelen                                   90       9,00               11,50 
Chang Jiang    Onderdelen (=M72)                       97       9,00               11,50 
Chang Jiang    Instruction manual                        56       9,00               11,50 
IZH typ 49      Onderdelen                                   50       9,00               11,50 
Voskhod 3M    Onderdelen catalogus                    72       9,00               11,50  
TulaTM35952  Service manual                              65       8,00               10,25  
Planeta Sport  Overhaul instructions                      46       8,00               10,25  
 
De volgende artikelen zijn zonder porto  
T-shirt                                                                           6,75              11,50 
Sweaters                                                                      16,00             20,50 
Dnepr Pins                                                                    2,70               4,10  
Badge                                                                          2,25               3,40 
Sleutelhanger                                                               3,40               4,55     
Jubileummok (aardewerk) met clublogo                         3,40               5,75 
Jubileumbord (email)                                                    3,40               5,75 
Jubileumzakmes: kurkentrekker, flesopener, bestek        5,75               9,00 
Sticker clublogo rond 8 cm geel op zwart                       0,25               0,50 
Sticker clublogo rond 8 cm rood op wit                          0,25               0,50 
 
LET OP, bij 4 stickers de vijfde kado. Bij het  
versturen van stickers worden de porto- 
kosten apart verrekend !! 
 
Verdere gegevens zoals  
kleur, maat etc. 
 

Bel Hans! 
 
 
 
 

UDCN 
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Clubwinkel 
 
Beheerder:                          Hans Wakka  
Tel:                                    050-5413846  
Giro clubwinkel :                  856302 t.n.v. J.B. Wakka- 
                                          UDCN  te Groningen 
 
Bestellingen:   
Vooraf contact opnemen met Hans over het gewenste boek, daarna geld 
overmaken op de clubwinkel rekening.  De prijzen zijn inclusief B.T.W., en 
porto in Euro (€), wijzigingen voorbehouden. 
 
Type             Soort Boek                         Pag     Leden            Niet-leden 
                                                                        Prijs               Prijs  
Dnepr  
K750             Onderdelen (Russisch)         89      9,00              11,50 
K650             Maintainance (Engels)         84      9,00              11,50 
MT9-10          Onderdelen                        140     11,50             14,75 
MT9-10          Repair                                120     10,25             12,50 
MT10/36        Onderdelen                        120     10,25             12,50 
MT10/36        Operating manual               104     9,00              11,50 
MT10/36        Repair manual                    116     10,25             12,50 
MT11             Operating manual               89      9,00              11,50 
MT16             Betriebsanleitung                107     9,00              11,50 
MT11-16        Onderdelen                        80      9,00              11,50 
                     Algemeen repair manual      117     10,25             12,50 
MB750           (K750. Leger+ sper)  
                     onderdelen                          115    9,00              11,50  
MT16             Operation manual                96     9,00              11,50  
 
Ural 
M72              Onderdelencatalogus           50      8,00              10,25 
M72              Bouwtekening A3                49      8,00              10,25 
M72              Betriebsanleitung                76      9,00              11,50 
M63              Service manual                   119     11,50             14,75 
M63              Onderdelen                        56      9,00              11,50 
M66              Service manual                   120     11,50             14,75 
M62-67          Onderdelen                        76      9,00              11,50 
M62-67          Repair manual                    149     11,50             14,75 
IMZ-8.103      Onderdelen                        115     11,50             14,75 
IMZ-8.123      Service manual                   70      9,00              11,50 
IMZ-8.123      Repair manual                    126     11,50             14,75 
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Richard van ’t Wout , Krabbescheer 
74, 8265 JE Kampen, 038-3328156 / 
06-53720103, e-mail: Z.van.'t.
Wout@aid.agro.nl 
      
Te koop gevraagd: 
6-01-Gezocht voor M72, voorste mo-
tordeksels, Cilinderkoppen, linker 
cilinder(std.), Cardanklok, Linker 
ashouder, voorrem, plaatwerk voor-
vork, benzinetank, spatborden, ba-
gagerek, zadels en wat er verder nog 
in de weg ligt. Ook gezocht invoer-
documenten of kenteken M72(M)  H. 
van tilburg, Ede. Tel: 0318-635747. 
035-6563036 
 
Te koop : 
6-01-2003 Russissche plaatstalen 
windscherm incl bevestigingsmate-
riaal 45 euro. Splinternieuwe car-
danklok Dnepr met Sologearing 
(9.35) 120 euro. Ruilen tegen boven-
genoemde gevraagde spullen kan 
natuurlijk ook  H. van tilburg, Ede. 
Tel: 0318-635747. 035-6563036 
 
Te Koop gevraagd : 
5-12-2002 : k65/63 carbs met verti-
cale flens, twee ronde knipperbollet-
jes voor een MT-11 en een langere 
vierde versn. mailto:G.A.
Samshuijzen@student.rug.nl 
of 06-18130312 
 
Te Koop : 
5-12-2002 :Te koop Jupiter zijspan, 
in redelijke staat, vraagprijs  
EURO 200,-  
Te bevragen bij Lodewijk Walburg.  
Piet Heinstraat 53.  2202 KT  
Noordwijk   telefoon: 071-3615867 

Te Koop : 
5-12-2002 : Omdat 1 M72 restauratie 
project wel genoeg is, te koop: 1) 
zijklepper motorblok (Dnepr, heeft 
paar PK meer dan m72), deels in on-
derdelen maar helemaal compleet, met 
extra cylinder, heeft wel nieuwe 
zuigers nodig; 2) bijbehorende 
(prachtige!) versnellingsbak met hand-
schakeling; 3) M72 frame zonder 
papieren; 4) M72 voorvork (waarsch. 
zonder kroonplaten); 5) 2 Ural 
"bloemkool" wielen. Interesse? Doe 
een aannemelijk bod... eventueel ook 
wel ruilen tegen druppelmodel tank, 
M72 of Chang achterspatbord, of an-
der leuk spul.. Carel Windt, 026-
3211657 
 
Te koop : 
18-10-2002 : Moskva, begin 50-er ja-
ren compleet in onderdelen te koop. 
Vaste prijs 300 Euro. D. Kranendonk, 
04875-516939 
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Ik en mijn Dnepr deel 2 
  
Om mijn zijspan toch maar een beetje smoel te geven alles (spatborden, 
tank enz.) Ben ik op zoek gegaan naar een leuk kleurtje en ik kwam op 
blauw uit. De kritiek die ik toen te horen kreeg was niet van de lucht. Dat 
kon niet! Een Dnepr is of zwart of groen ……blauw..Blauw ? Ik ben nou 
eenmaal een beetje eigenwijs dus BLAUW ! Dus alles weggebracht naar de 
spuiter en netjes laten spuiten. Ondertussen verder gegaan met het aan-
brengen van de bedrading netjes natuurlijk anders moet je halverwege 
weer veranderingen aan gaan brengen en daar ben ik niet voor. 
 
Dus op naar de lokale 
bedradings leverancier, 
en een  paar honderd 
meter kabel gekocht in 
diversen kleurtjes. Ver-
volgens de legpuzel zoals 
hier rechts is afgebeeld. 
Eh, Ruud ?  
 
Afijn lekker aan het 
knutselen gegaan, en na 
een weekje of twee werd 
het toch wel wat. Maar 
doet alles het nu? Probe-
ren door meten, enz en 
ja het werkte! 
  
Toen werd het tijd om hem maar eens te gaan starten……dus  zo gezegd 
zo gedaan,Sleutel d`r in en trappen maar @$%#^%( benzinekraan( K75 

rijders hebben geen kraan) 
nog n`s trappen, moah we 
hebben in ieder geval com-
pressie zat.  
 
Ontsteking een beetje vroeger, 
nog een keertje? (he, wat, 
hijg, hijg, hijg ……) Ruud nou 
jij……..en ja hoor daar kwam-
die prut, prut, prut Hij loopt 
wel mooi he… Na nog niet he-
lemaal…… Nou ik vindt het wel 
wat….. Nea zet maar uit.  
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Kleppendeksels eraf kleppen wederom stellen, kleppen deksels d`r weer 
op. Trappen vroem, he, klinkt heel anders als een kwartiertje terug…… 
Ja (Ruud) dat weet ik! Maar het is leuk geweest ik gaat naar huis! De vol-
gende dag verder met opbouwen (bak d`r op) spatboren verlichting enz.  
 
Na een weekje of 2 a 3 was het dan zover we gingen de eerste echte 
proefrit maken. En of ik trots was (als een oude aap) het is tenslotte een 
beetje een kindje van je. Alles ging goed afgezien van een paar kleine de-
tails maar hij reed, en dat was het belangrijkste! En nu is het een kwestie 
van alles echt netjes maken en rijden! 
  

Erik van der Ham 
 
Met dank aan Ruud voor alle hulp,adviezen,en geestelijke ondersteuning. 
 
En Sandra voor het gratis uitbesteden van bovengenoemde. 


