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  Nieuw!!!!            
Steunpunt 

Mario Vissers 
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Van de Voorzitter 
 
De Dnepr weer onder controle. 
Het spande er nog even om of het allemaal op tijd zou lukken. 
Ik was begin maart nog druk bezig met de revisie van mijn Dnepr blok en het 
was de bedoeling om met de Dnepr het treffen in Tholen te bezoeken. En 
voor zo’n lange trip wilde ik eigelijk nog wel wat inloop kilometers maken. 
Want om nu een pas gereviseerd blok te monteren en dan maar meteen 600 
km te gaan rijden leek mij niet verstandig. 
Maar het lukte, ik kon in de week voor het treffen nog ruim 200 km maken 
en dit ging erg goed dus ik had er wel vertrouwen in, en dat bleek niet 
onterecht. De reis naar Tholen verliep geheel zonder problemen. 
Wel moest ik ter plaatse een paar andere bougie doppen monteren. 
De oude waren namelijk niet opgewassen tegen het  Zeeuwse hemelwater. 
Met gevolg van wel erg summiere vonkjes. Dit was met twee andere bougie 
doppen snel opgelost. Wel blijft mijn elektronische ontsteking  van Lukas 
zorgelijk. De nok van de opnemer is namelijk al een paar keer los gelopen 
van de nokkenas en hierdoor behoorlijk uitgelubberd, dus hier ben ik nog 
naar op zoek. Heb je nog iets liggen of weet je een adres waar ik een losse 
nok kan verkrijgen dan hoor ik dat graag. Want de elektronische ontsteking 
op zichzelf voldoet mij uitstekend. 
 
De eerste kilometers na de revisie waren sowieso spannend 
ik had namelijk alle lagers in het blok vervangen en nieuwe 
zuigers gemonteerd 
 
Ook de glijlagers van de krukas heb ik zelf vervangen 
omdat ik geen revisie bedrijf kon vinden die dit voor mij 
wilde doen. De meeste toonden mij een door angst 
vertrokken gezicht bij het horen van het woord 
Russische krukas, begrijp jij dat nou?  Aangezien ik 
mensen niet een zenuw inzinking wil bezorgen heb ik 
maar niet te lang aangedrongen. Het is tenslotte graag 
of niet. Dus ben ik zelf maar aan het knutselen geslagen 
onder het russen motto het moet weer draaien. En het 
draait nu na ruim 1000 km nog dus zal  
het wel goed zijn naar ik aanneem. 
 
Kan ik tenminste weer verder 
sleutelen aan de tweetakten. 
 

Jan Wassenaar 
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versnellingsbakken zijn. Ook kun je bij hem terecht voor klein draaiwerk en             
remschoenen. Elektriciteit is absoluut niet zijn ´cup of tea` . 
Naast zijn lidmaatschap van de UDCN is Mario ook nog lid van de Renault 
Estafette Club. In het verleden was hij ook nog lid van verschillende andere 
clubs w.o. de Moto Guzzi Club Nederland. Maar zegt hij: Al die jaren dat ik 
geen Rus had, was ik toch altijd welkom bij de UDCN. Het is een gezellige 
club, waar iedereen elkaar helpt en waar niemand neer kijkt op een ander. 
Dat is iets wat ik bij weinig clubs tegenkom! Waarvan acte. 
Ben je eigenlijk steunpunt Mario? Nee, het is eigenlijk nooit aan mij 
gevraagd, maar bij deze stel ik mij beschikbaar!  
Het is tijd om te gaan.  
Mario bedankt voor de rondleiding door deze schitterende schuur. 
 

Jos 
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jaren duidelijk af te lezen. Hij ziet er goed uit maar je ziet dat hij gebruikt 
is. Mario houdt dat zo, het hoort bij zijn eerste brommertje. Naast de 
Batavus staat dan toch nog een Zündapp Supercombinette (50 cc) uit ´69. 
Deze is werkelijk in showroom staat. Alles opgebouwd vanuit een oud 
wrak. Dan staat er verder nog een klein Italiaantje. Een Berini met een 
Laura Ankerblokje. Het is de brommer van zijn vrouw. En verder… Hoe zit 
het met de Russen Mario? Jaren geleden reed hij op een Jawa 250 cc. Elke 
dag tufte hij hiermee naar zijn werk, totdat er zo´n 250.000 km op het 
klokje stond. Het werd tijd voor iets serieuzers. Het werd een Ural Imz 8 
met zijspan (Tourist), gekocht bij de toenmalige importeur Sieberg. Hier 
heeft hij veel narigheid mee gehad. Uiteindelijk is hij er op de snelweg mee 
tegen de vangrail gekomen. Na 1 jaar kreeg hij een hele nieuwe 
aangeboden, maar ook deze was geen succes. Hij besloot zelf de motor 
wat te verbeteren door o.a. Mahle zuigers te monteren. Ook de 
versnellingsbak werd aangepakt. Zijn schrik was groot toen bleek dat alle 
tandwielen in de fabriek excentrisch geboord waren. Toen hij met nieuwe 
spullen toch nog een vastloper kreeg was het voor hem afgelopen met de 
Russen. De Guzzi werd gekocht en verder reed hij alleen nog maar Rus als 
er weer eens iemand van de club bij hem kwam voor onderhoud of andere 
klusjes. Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, in onderdelen 
zie ik in de schuur toch een Ural staan. Deze is van ex bestuurslid Truske 
den Hartog geweest. Hij heeft hem momenteel helemaal gestript om het 
uiterlijk weer mooi te maken. Mario hoopt er binnenkort toch eens mee 
naar een treffen te gaan. Delfsail? Nee, dat is nog te vroeg dag. 
Wat staat er verder nog in het schuurtje. Ik zie een lagerpers. Helemaal 
zelf gebouwd van een oude hydraulische autokrik en enkele metalen delen 
die de smit nog had liggen. Ik zie een grote boorkolom en boortjes in alle 
soorten en maten. Daarnaast staat een spoelbak. Ook zelfbouw. Gemaakt 
van een oud olievat en een pompje van een wasmachine. Daar weer naast 
staat een compressor. Weer zelfbouw. Gemaakt van een oude LPG tank, 
een motor van een betontrilplaat, een cilinder van een Ducati, een 
liftdeurdop, een deksel van een vetpatroon. Het handvat is gemaakt van 
een isolator voor schrikdraad. Wat nog meer… 
Een lasapparaat, een polijstschijf en gereedschappen in allerlei soorten, 
maten en merken. 
Aan de linkerkant van de schuur staat een hydraulische brug, waar je zelfs 
met een zijspan op kunt. Alles is hier te vinden. Op een plank zie ik nog 
een leuke uitvinding voor het ordenen en bewaren van je tie-rips staan. 
Heel eenvoudig. Een frisdrankfles met op de gewenste plekken een gat 
waarin je de tie-rips steekt.  
Ook een bakkie ontbreekt hier niet. Genietend van een heerlijk kopje 
cappuccino vraag ik hem naar zijn specialiteit. Dat moeten wel de 
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Van de redactie 
 
Het voorjaarstreffen is weer achter de rug en de aanloop naar de zomer is 
begonnen alhoewel de laatste weken het weer het toch redelijk laat 
afweten hebben we er goede hoop op dat het van de zomer allemaal nog 
goed gaat komen hier in Nederland. Over een maandje of zo is het al weer 
tijd om Delfsail te gaan verrijken met onze aanwezigheid. Op speciaal 
verzoek gaat de U.D.C.N. weer zijn opwachting maken in het Noorden des 
lands. Dit keer is de wereldstad Amsweer uitgezocht om gastheer te zijn 
van onze roemruchte club. Meer hierover vind je natuurlijk in dit blad. In 
dit blad tevens een aantal stukjes van leden waaronder eerste ervaringen, 
vacatie-ervaringen en een verslagje van het wintertreffen waar je het weer 
helemaal warm van gaat krijgen. Snel lezen dus en blijf ons stimuleren met 
artikelen en verbeteringen voor het blad. Er wordt naar jullie geluisterd dus 
veranderingen zijn altijd welkom. Jos en ik doen ons best maar kunnen niet 
alles alleen vullen. 
 
In dit blad vindt je weer de girokaart om je jaarlijkse contributie af te 
dragen aan de club. Doe dit ook met deze girokaart of vermeld heel 
duidelijk voor welk lid de contributie bedoeld is. Onze streng doch 
rechtvaardige secretaris (voorzien van 
meervoudige persoonlijkheden 
waaronder een begenadigd kok en een 
vaardig timmerman) wordt soms niet zo 
gelukkig van jullie. In een aantal 
gevallen heeft hij reeds bijdrages 
ontvangen op de clubrekening zonder 
enige omschrijving en dan is zoeken 
moeilijk. Dus wil je  voortdurend op de 
hoogte blijven en op gezette tijden je 
eigen Twin ontvangen denk dan aan je 
contributie. 
 
 
Rest ons verder niets anders dan jullie 
veel plezier te wensen met deze uitgave 
en hopelijk tot in Amsweer. 
 
Groet, 

Jos en Benno 
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Ik en mijn Rus      
 
door :Bert Vlot 
                                                                                                 
Hengelo 10 februari 2003-02-09,  Een beginneling in Dnepperen. 
 
Even voorstellen:  
Mijn naam is Bert Vlot,  47 jaar, werkzaam als bedrijfsleider van een 
bouwmarkt. Na 27 jaar alle soorten motoren hebben gereden werd het tijd 
om een motor aan te schaffen die alle snelheidscontroles  kon doorstaan. 
Een motor met bakkie leek mijn dochter wel wat, nu mij eigenlijk ook wel. 
Op internet gekeken bij Dnepr en zo kwam ik terecht bij G.O.S.S.I.E. . 
 
Deze had een MT11 staan met een kenteken van ‘99, motorisch geheel 
gereviseerd  en 28 kilometer gelopen. Alleen het uiterlijk was zeer slecht en 
roestig. Dus de eerste werkzaamheden waren de complete motor strippen 
en ontroesten en opnieuw in de legergroene lak zetten met de kwast en 
kleur heb ik gescand van het plaatwerk. Gelukkig ben ik zelf in het bezit 
van een professionele polijstmachine zodat het Aluminium gelijk kon 
polijsten. 
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Het schuurtje van …  Mario Vissers 
 
Op zaterdag 17 mei heb ik een afspraak met een oud gediende van de club 
Mario Vissers. Ik rij richting Delft om daar linksaf richting Pijnacker te gaan. 
Ik heb afgesproken bij hem thuis aan de Oude Leedeweg. In feite woont 
hij in Oude Leede, wat een klein buurtschap is op een steenworp afstand 
van Pijnacker. Na enkele kilometers door het groene hart gereden te 
hebben parkeer ik mijn auto aan de slootkant. Ik loop naar de achterdeur 
waar ik allereerst wordt verwelkomd door de blaffende hond en een dove 
albino kat met blauwe ogen. Zijn  vrouw en dochter staan op het punt weg 
te gaan. Na het handen schudden krijg ik een lekker bakkie koffie en Mario 
begint te vertellen. In feite heeft hij wel meer schuurtjes dan één.  
 
Achter het huis staat een klein schuurtje, waarin zich naast enkele fietsen 
zijn trots bevindt een Myford draaibank. Daarnaast huurt hij een grotere 
schuur bij de plaatselijke smid, waar onder andere zijn motoren en 
bromfietsen staan. Helaas staat deze schuur niet bij hem achter het huis, 
maar enkele kilometers terug in Pijnacker. Behalve deze grote schuur heeft 
hij ook nog een afdak bij een boer tot zijn beschikking waar o.a. zijn 
aanhanger staat. Als je denkt dat hij zich alleen maar met technische 
dingen bezig houdt, bij deze boer heeft hij ook nog een stukje land voor 
zijn moestuin.  
 
Mario praat enthousiast over zijn hobby’s. Naast het repareren en 
restaureren van motor- en bromfietsen is hij ook fanatiek bezig als 
vissenkweker (wat wil je met zo´n achternaam). In de huiskamer staat een 
aquarium waarin (naar eigen zeggen) op dit moment niet veel bijzonders in 
rond zwemt. Na een half uurtje kletsen over van alles en nog wat gaan we 
de schuurtjes bekijken. Eerst het schuurtje achter zijn huis, waar de Myford 
staat. Deze wordt veel gebruikt om onderdelen voor versnellingsbakken te 
draaien. Het is een oudje die het nog uitstekend doet. Na een kleine 
demonstratie vertrekken we naar de schuur in Pijnacker.  
 
Wat een prachtige schuur. Als de grote metalen deur opengaat zie je gelijk 
de tweewielers staan. Vooraan de Guzzi SP1000 uit ´82 met Squire zijspan. 
Alles geheel door hemzelf opgebouwd. De swingarm voorvork zelfs door 
hemzelf geconstrueerd. Daarnaast staat zijn eerste brommer. Het is een 
Batavus (Bilonet) Tramp 50cc uit 1963. Ooit heeft hij deze verkocht om de 
toen modernere en hippere Zündapp aan te schaffen. Daar heeft hij altijd 
spijt van gehad, totdat de nieuwe eigenaar de Batavus weer te koop 
aanbood. Hij heeft hem gelijk weer terug gekocht. Het is een apart 
brommertje met een opvallend raketvormig kuipje. Aan het fietsje zijn de 
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wij namen dan ook gemist, hij was al bij de camping om een passagier uit 
laten stappen. Het pad dat achter de camping liep wilden we wel eens 
nader bekijken,  deze was modderig maar wel iets opgevroren wat goed uit 
kwam. Na dit pad enig kilometers gevolgd te hebben kwamen we Mark van 
Nooyen en Benno van Ham achterop. We kwamen uit bij een riviertje en na 
de weg verder verkent te hebben (deze liep naar beneden)  besloten we 
om maar door de rivier te gaan, een weg terug was er niet  want de 
modderige weg liep naar boven. Er zat niets anders op dan door de rivier 

te gaan. Uiteindelijk kwamen we weer op een verharde weg uit Mark van 
Noyen reed voorop, ik reed er achter maar Mark zijn motor liep als de 
brandweer. Toch maar eens na vragen welke technische snufjes hij heeft 
uitgehaald. 
 
Terug op de camping bleek dat er nog 2 gasten bij waren gekomen. Tegen 
etenstijd besloot Luit Postma om vis te bakken wat er wel in ging  na zo’n 
rit. De avond begon eerst weer rond het kampvuur en werd later 
voortgezet in het drinklokaal. Er waren nog vele verhalen te vertellen in 
een goede sfeer. 
 
De volgende morgen (zondag 19 januari)  hebben we de boel met zijn 
vieren opgepakt en rond 10:00 huiswaarts vertrokken. Rond 15:45 was ik 
thuis van een al met al zeer geslaagd weekend. 
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Na een paar weken kon ik alles weer monteren en afstellen. 
 
In de afgelopen weken had ik zonder maar 1 meter te rijden, meer plezier 
gehad dan al die jaren er voor, nu maar beginnen met starten, nou ja 
starten laatste jaren alleen maar japanners gehad,met startmotor en al dan 
niet met automatische choke, dus niet lopen. Bougies eruit gehaald en 
deze zijn kurkdroog, geen benzine � Het was al laat en morgen is er weer 
een dag. Toch nog even op internet kijken en ja hoor bij de technische 
adviezen: Carburateurs vlotteren tot ze overlopen de 2 schuifjes omhoog,  
2x droogtrappen Contact erop en lopen. 
 
Terug naar de garage, motor naar buiten, vlotteren, trappen, contact en 
inderdaad gelijk lopen. Morgen rijden. De eerste kilometers gingen prima 
totdat  er hevige knallen en steekvlammen voor uit de cilinder links zag 
komen, stoppen en kijken. De hele uitlaatbocht hing op zijn kop, het hele 
zaakje maar weer gemonteerd en terug naar huis. Ik heb even gebeld met 
GOSSIE , deze vertelde mij dat er een soort asbestkoord Tussen  de moer 
en de uitlaatbocht moest zitten, dus niet hé.  
 
Koord gemonteerd met hittebestendige siliconenkit en probleem opgelost. 
Na 2000 km zijn de meeste  problemen opgelost, behalve mijn 
brandstofprobleem, Als ik na een kilometer of 5 constant 80 heb gereden 
begint de motor in te houden en te sputteren, neem ik dan een kwart gas 
terug en doe dit een paar honderd meter kan ik daarna gewoon weer gas 
geven. 
Volgens deskundigen ligt het aan de benzinekraan, (vervangen door 
nieuwe) Sproeiers niet goed (vervangen door Honda sproeiers maat 115) 
Kan het een ontstekingsprobleem zijn � Of het blijven hangen van de 
vervroeging. Wie heeft de oplossing. 
 
Verder heb ik een oliedrukmeter en een voltmeter gemonteerd. 
Heeft er soms iemand ervaring met handvatverwarming op de Dnepr wat 
Betreft capaciteit van de accu en de dynamo� 
 
Alle reacties zijn welkom. 

Bert Vlot      
Robert Stolzstraat 242  

7558 CH Hengelo (OV ) 
tel. 0742773804   
email: scheffer@edith.n l 
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Eindelijk: het euvel geduid! 
 
Door : Frans de Wit 
 
Het afgelopen weekend was het grote Voorjaarstreffen uitgeschreven. Daar 
kon ik niet ontbreken. Bovendien had ik een ander blok ingebouwd, met 
behulp van mijn goede vrienden Menko en Gert (die voorzitter is van de 
Amsterdamse motorclub waar ik lid van ben, de BEAM: Berijders van 
Europese en Amerikaanse Motorfietsen). Dat moest eens goed ingereden 
worden.  
 
Het vorige blok begon wel erg veel olie te verbruiken, en moest aangepast 
worden voor 1e overmaat zuigers. Omdat ik dacht dat het dan weer 
helemaal opnieuw ingereden moest worden, en daar ik daar geen zin in 
had, koos ik voor de tweede optie: ander blok. Dus. 
 
Op weg naar 
Tholen viel me al op 
dat er rook van de 
linkercilinder kwam. 
Een slechte 
verbinding tussen 
uitlaat en cilinder 
dacht ik eerst. Toen 
ook mijn broek en 
diverse motor 
onderdelen olie-
spatten vertoonden 
trok ik de conclusie 
lekke voetpakking. 
Later viel ook op 
dat mijn licht 
aanzienlijk minder 
fel ging branden. 
Dat zette ik daarom 
maar uit. Het was nog licht genoeg. Zoals gewoonlijk was ik weer veel te 
laat van huis vertrokken, en de ene na de andere file was mijn deel. Pas 
een uur voor donker bereikte ik de Speelmansplaten. Gelukkig maar, want 
als ik mijn licht aanzette begon mijn motor te stotteren. 
 
De volgende dag vroeg lange Jan of hij met mij kon meerijden en dat kon. 
Ik waarschuwde wel dat ik wat moest sleutelen, en daarna pas aan de 
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STER 2003. 
 
Door : Roelof Vrieling 
 
Door het aandringen van Jos Luyckx heb ik besloten om een stukje te 
schrijven over het wintertreffen. (Ga zo door, red!!!) 
 
Na enige voorbereidingen aan de motor waaronder kleppen stellen, 
ontsteking nazien, olie verversen, de remmen nazien en nog een 
achterband vervangen was de Ural klaar voor vertrek. De proviand voor de 
inwendige mens was ingepakt. Op vrijdagmorgen 17 januari 2003 was het 
dan zover. Henk Spalink en Hans de Putter (bakkenist)  arriveerden om 
7.00 bij mij thuis waarna we vertrokken richting de A28. Hier zouden we 
Martin Schipper die vanuit Steenwijkerwold kwam om 7.30 ontmoeten om 
samen verder te reizen. Via de snelweg konden we nu richting Ster 
afreizen. Na 150 km hadden we de eerste tank en koffie stop. De reis werd 
vervolgd en verliep voorspoedig al is het wel  afzien met een Ural op de 
snelweg, maar de reis schoot lekker op. 
 
Vlakbij Verviers in België  hadden we nog een tweede stop waarna we om  
13:15 aankwamen op de camping. We begonnen ons al af te vragen of het 
wel het goede weekend was want we zagen niets wat ook maar op een rus 
leek. Later in de middag kwamen er wel meerdere leden en om 18.30 
kwam de groep Oost ook  binnen. Het kampvuur hadden we inmiddels aan 
het branden zodat we lekker warm konden eten en drinken. 
Later op de avond begon het wat te vriezen en hebben we het drinklokaal 
opgezocht. De stemming zat er in meteen goed in want met de accordeon 
en Jos achter de knoppen werd er al gauw uit volle borst gezongen. 
Na de nodige drankjes was het om 01:15 voor mij tijd om de tent op te 
zoeken. 
 
De volgende ochtend (zaterdag 18 januari) bij het opstaan bleek dat het 
iets had gesneeuwd. Dit gaf toch nog een beetje het idee van een 
wintertreffen. Na het ontbijt werd er in twee groepen getoerd. Een groep 
was toch wel erg groot. Wij reden eerst over de verharde wegen maar als 
snel gingen we op zoek naar de onverharde wegen bestaande uit 
modderige karsporen. Helaas waren deze vaak doodlopend waardoor we 
moesten keren. Dit leverde veel getrek en gedruk op om de motors weer 
los te krijgen. De bakkenisten  had tenminste ook wat te doen. De motor 
werd eigenlijk steeds mooier om te zien. Weer terug bij de camping 
hadden Henk Spalink en Hans de Putter en ik  er nog niet genoeg van. 
Martin Schipper was al door gereden naar de camping en had de afslag die 
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Wankelen !! 
 
Vneemotoprom. Rusland. Ooit was er een groot onderzoekscentrum in 
Rusland gevestigd genaamd Vneemootprom waar onderzoek gedaan werd 
naar het gebruik van Wankelmotoren. Het was gevestigd ca. 100 km ten 
zuiden van Moskou in de plaats 
Serphukov. Hier waren de volgende 
modellen bedacht, getoetst. 

  

ROB, CORRIE OCH SELENA FLYTTAR TILL SVERIGE 
(Rob, Corrie en Selena verhuizen naar 
Zweden) 
 
M.i.v. 1 mei 2003 zijn wij verhuisd naar 
Gräsmark, hier hebben wij een fantastische 
plek gevonden om ons plan, een camping 
met huisjes en Vandrarherm (herberg) te 
kunnen uitvoeren. Ook als UDCN lid ben je 
van harte welkom bij ons. Natuurlijk blijf ik 
als steunpunt hier functioneren voor jullie 
 
Gräsmarkslägret 
Uddhedsängen 30 
686 98 Gräsmark (Zweden)                              Tel : 00 4656540095 
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tocht kon beginnen. 
Dat was goed, en 
onderweg vielen we 
een paar keer stil 
omdat een deel van 
de zekeringhouder 
niet meer aan de 
regelaar vast zat en 
geoxideerd was. Bij 
Gossie werd een 
aanvang genomen. 
Naarmate het werk 
om de voetpakking 
vorderde werd er 
meer werk uit mijn 
handen genomen, door mensen die stuk voor stuk meer sjoege en 
handigheid bezaten dan ik, en uiteindelijk liep ik alleen nog maar naar Jan 
Koedoot op en neer omdat de monteurs onderdelen of gereedschap nodig 
hadden.  
 
So far so good. Jan en ik gingen de route volgen, en na twee aanwijzingen 
reden we al verkeerd. Verder viel de motor bij elk laag toerental stil. Bij 
elke bocht zo’n beetje. Terug naar Gossie. Accu dood. Aan de lader. Jan en 
ik gingen aan de slag met de regelaar die achter een kastje zat wat alleen 
verwijderd kon worden als het luchtfilter eerst werd uitgebouwd. OK.  
Regelaar zat vastgeroest aan alle draden die er aan vast zaten. Eén 
schroefje los, tweede schroefje niet, losgeknipt en uitgeboord, derde 
schroefje uitgeboord, joepie: alle draden los!  
 
Uitgeboorde gaatjes mooi rond gemaakt en nieuwe draad getapt(door 
Sven) regelaar doorgemeten (Sven). Nieuwe schroefjes gezocht en oogjes 
enzo bevestigd (Sven), alles schoongemaakt en weer in elkaar.. Kut. Het 
laadlampje bleef nog steeds branden. Wat nu� Nieuwe dynamo� Volgens 
Rudy was dat niet nodig, hoewel ik er minstens 1 en misschien wel 2 thuis 
had. Ik moest maar een keer naar Leiden komen met een volle accu, dan 
zou hij het wel doormeten. 
 
Hans uit Lelystad kwam binnen en zei:”MAAK DAT DEKSEL EENS LOS! NEL, 
PAK JIJ EFFE DE ZAKLANTAARN UIT DE AUTO.” Nel kwam terug met twee 
handen vol. Jan:”NIET DIE! DAT GEEFT TOCH GEEN LICHT?  IK ZEI DE 
ZAKLANTAARN.” Even later kwam Nel met de zaklantaarn. Hans kon het 
niet goed zien. Ik zag een koolborstel die niet goed aansloot. Was dat erg?  
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Ik wist het niet en iedereen ging naar de camping en het werd steeds later. 
Het deksel er maar weer op en terug. Ledenvergadering, barbecue, 
kampvuur, kortom prima avond. Dat ik ’s nachts de razende schijterij kreeg 
laat ik even terzijde. 
Na het afbreken en inpakken in de beginnende regen, zoals afgesproken, 
terug naar Gossie om, zoals afgesproken, de accu nog extra op te laden 
zodat ik zeker thuis kon komen zonder bijladende dynamo. 
 
Ik bracht de koolborstel ter sprake. Hm, dat klonk ergens naar. Deksel eraf 
en kijken. Inderdaad, dat was niet goed. Sven had zijn goeie goed aan (in 
ieder geval schoon) dus ik moest het koolborstelhuis er zelf even afhalen. 
Dat was geen probleem. Verdomd als het niet waar was: het 
koolborstelveertje zat ernaast. Ik herinnerde me dat Gert daar mee had 
staan hannesen, dus dat was waarschijnlijk zijn schuld. Gelukkig, ik kon 
iemand de schuld geven. Ik kreeg de moertjes niet weer vast, dus Jan 
Koedoot was niet te beroerd om er weer onder te gaan liggen, en in de tijd 
die ik nodig had om buiten te gaan pissen, had hij de boel weer in elkaar. 
Tijd om te starten…… Verdomd: het laadlampje ging uit!!! Eén rottig 
veertje was het hele eieren eten! 
 
Het deksel kon er weer op. “Pas op dat je die twee draadjes er niet tussen 
klemt” zei Jan nog. Deed ik. Kopje koffie of twee en ik kon weg. Dacht ik. 
Plotseling geen vonk meer. Sven kon al snel de diagnose stellen. Ik had 
een derde draadje over het hoofd gezien, en dat zat nu tussen het deksel 
geklemd. Dit draadje was geel, en liep van de contactpunten naar de 
bobine en daarom had ik geen vonk. Als ik het oude draadje losmaakte zou 
Sven een nieuw draadje maken. Zucht. Ja hoor. Dus draadje vernieuwd en 
ik kon eindelijk weg.  
 
Intussen was het zelfs 
droog geworden, en heb 
ik vrijwel de hele terug 
weg in het zonnetje ge-
reden. Ik weet niet hoe 
laat ik bij Gossie vertrok, 
maar ik was om half zes 
thuis. 
 
Een welbesteed weekend. 

Frans de Wit 
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Motocrypto 
 
1.  Lentekriebels , door deze ontmoeting. 
 .oo..aa....e..e. 
2. Verzoeknummers van die camping. 
 ..ee..a....a.e. 
3. Meer CC� 
 U.a. ..e.. .a..e...u. .e.e..a.. 
4. Etalage-poppen? 
 ..o..oo..o.e..e. 
5. Hond van brandweerman 
 .i..ie 
6. Hemelbed 
 .u....a..a. 
7. Kok en koksmaat 
 .oo...e. 
8. Onderbroekenlol 
 ..i..u..u. 
9. Look a like? 
 .e..o .i.e 
10. Nageslacht van monteur 
 ..eu.e..i..e.e.     
     Succes!  Luyt 

Oplossing Motor-Crypto 
 
Voor de bezoekers van het wintertreffen was het natuurlijk een fluitje van 
een eurocent om er achter te komen dat WINTER het thema van de vorige 
crypto was. Voor de achterblijvers is hier de oplossing : 
 
De weg naar het treffen werd aangewezen door een STER. Hou je van 
vuurtje stoken dan heb je een BRANDSTAPEL nodig. Zo’n seizoen 
gebonden treffen schept een WINTERBAND. Omdat ze niet voor koude 
voeten geschikt zijn, drag je natuurlijk HANDSCHOENEN. Het gezelschap 
van een 007 blondje kan tot rode oortjes leiden, daarom draag je uiteraard 
een BON(d)TMUTS. Van zo’n schitterend uitzocht zou je wel eens 
SNEEUWBLIND kunnen worden. De wegen rond Ster waren goed 
geconserveerd, er lag voldoende PEKEL. Dat was wel nodig ook, want 
Koning Winter is een strenge VORST. Door de sneeuw dreigde het gevaar 
om onderuit te gaan, de kans op een SCHUIVER was dan ook groot. Dit 
overkwam helaas “DREI MANNER IM SNEE”. 
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De nieuwe Russische keuken  
(Roeska-ja Koechnja) 
 
Zakoeski 
Dit zijn Russische borrelhapjes met tal van koude  
en warme bereidingen. De Russen staan bekend 
om hun gulle gastvrijheid ! 
 ze ontvangen graag mensen en doen dat op  
een voortreffelijke manier. Kholodetz is een van  
dergelijke hapjes. 
 
Kholodetz: 
Mocht je erin slagen om een onvervalste varkenskop te bemachtigen, dan 
kun je zelf een "Kholodetz" maken die veel en veel lekkerder smaakt dan 
de huidige kant en klare terrines! 
 
Ingredienten voor 8 personen: 
1/2 varkenskop, 2 kalfspoten, 4 stengels prei, 1 pond wortelen, 4 teentjes 
knoflook, 2 uien met kruidnagels erop geprikt, 1 tuiltje kruiden, 3 malossol 
ogurki en peper en zout. 
 
Kooktijd: 2 uur 
 
Bereiding: 
De varkenskop en de kalfspoten goed afspoelen. De groenten wassen en 
schillen. In een grote pan koud water de kop en poten aan de kook 
brengen en afschuimen. Er vervolgens alle groenten, het tuiltje kruiden, 
zout en peper bijdoen en ongeveer 2 uur zachtjes laten pruttelen. Als het 
vlees makkelijk van de beenderen loskomt, kop en poten uit de pan halen 
en de court-bouillon in de open pan laten inkoken. Het vlees in stukjes 
snijden (alle beentjes verwijderen). De malossol ogurki in plakjes snijden 
en hiermee een grote slakom bedekken. de stukjes vlees erop leggen. De 
bouillon zeven en over het vlees gieten. Koel wegzetten. Uit de slakom 
halen als de gelei stijf is geworden. Koud opdienen. 
 
Aanbevolen drank:  
Schenk er ijskoude wodka, of een koude droge witte wijn bij! 
En zoals altijd weer� 
 

Vkoussno   
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Ural--Dnepr, ik en mijn Rus 
 
Door : Peter van Oossanen 
 
Hallo allemaal, mijn naam is Peter  van  Oossanen, heb 2 jaar geleden een 
ural gehad en toen ook lid geworden van de club, daarvoor was ik al wat 
jaren actief in de hobbyisten wereld, door oldtimer auto’s en bromfietsen, 
zo ben ik medeoprichter van oldtimer bromfietsclub NVC, zo genoeg over 
mij, nu de 3 wieler. 
 
Na de Ural (verkocht aan Huib) had ik niet zo’n behoefte aan een motor. 
Het is sowieso geen dagelijks vervoer voor me. Toch werd mijn aandacht 
getrokken door een Dnepr mt-11 uit 93 van Richard  van ’t Woud, na 
telefonisch de prijs overeen te zijn gekomen en bekend te zijn met de staat 
van het apparaat en de extra onderdelen ging ik zaterdagochtend 29 maart 
met het openbaar vervoer naar Kampen. Dus 7.26 de bus in ons dorp 
Berkel, en 10.10 in Kampen, dat ging vrij voorspoedig, ondanks dat ik 
gebruik maakte van de NS. 
 
In Kampen aan gekomen werd ik gehaald door Richard, toen naar het 
pakhuis/ garage waar de Dnepr stond . Het geheel leek best in aardige 
staat met wat kleine aandachtspunten, de voetrem werkte nauwelijks en 
het contactslot haperde, wel zaten er op de voorvork 2 schijven, iets dat ik 
zeer prettig vond na mijn Ural voorrem-ervaring. Het zou uit een Italiaanse 
motor komen, remmerk is Brembo. 
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De Dnepr is ooit blauw geweest en hij had hem uit elkaar gehaald en 
legergroen gemaakt, staat wel bij de motor vind ik. Uiteindelijk begonnen 
aan de terug reis van zo’n kilometer of 150, en dat met 0 kilometer zijspan-
ervaring. 
 
Na het tanken daar moest ik de provinciale weg op zonder invoegstrook, 
dat waren spannende momenten…… Na in 1 ruk door te zijn gereden –
met onderweg veel duimen omhoog- begon het vertrouwen te groeien, wel 
hier en daar wat klusjes, maar het zeker geen verkeerde, het blok is reeds 
open geweest bij de vorige eigenaar, en loopt nu  netjes, ook schakelt hij 
soepeler dan mijn Ural dat deed. 
 
Het rijden was tuurlijk een hele ervaring, heel het stuk over de rijksweg , 
en hier in de buurt wat bochtjes genomen (rustig om te wennen). 
 
Inmiddels heb ik alle oliepeilen gecontroleerd of vervangen, zijspanbak 
vastgezet en nog wat dingen, achterrem functioneert nu goed en dat rijd 
een stuk prettiger, ook heb ik de contactpunten juist afgesteld met 
ondersteuning per mail van Benno, mijn dank daarvoor! 
 
Misschien dat ik ook in april richting Tholen ga toeren, tot dan !  
 

Peter  
(een tevreden Dnepr bezitter) 

 
Reizen naar Mongolië?  

 
Wij  zij n van plan om reizen naar Mongolië te organiseren. h et 
gaat �ier om ec�te outdoor vakanties met originele Russisc�e 

�eeps. Self-driving and exploring van een onbekend land� Bi� 
voldoende animo willen wi� groepen samenstellen van �-� 

personen. Wie deze zomer al geïnteresseerd is om h ieraan deel 
te nemen en zi�n vakantie voor dit �aar nog niet gepland 

�eeft� kan zic� melden via ons e-mail adres� 
Azianfriends�europe.com of via �et steunpunt Renato Knaack. 

 
�roeten Renato 
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Als je hem echter draaide bleef hij steeds aanlopen op hetzelfde stuk, en 
als het deksel er nog niet strak opzat was het over. Gezien ik geen 
kromming in de tandwielen of andere rare dingen heb gevonden heb ik het 
spul op de motor gemonteerd, met het deksel er slap op, gevuld met 
motorolie. De motor op de bok gezet en het spul in een versnelling laten 
draaien, terwijl ik het deksel er steeds vaster opzette. Daarna de olie met 
slijpsel afgetapt en een paar keer doorgespoeld. Ik weet het het is geen 
nette methode, maar het stomme ding wou niet normaal doen. In de loop 
der tijd toch maar eens kijken of ik een reserve cardan op de kop kan 
tikken.  
 
Dit was zo ongeveer het verhaal. Na deze tijd heb ik uit losse onderdelen 
nog een reserve blok in elkaar gezet en dat bleek nog een verhaal apart. 
Onderdelen die zouden moeten passen deden dat stiekem niet en zo, maar 
dat is misschien iets voor de volgende R.T. 
 
De Dnepr heeft het de hele vakantie goed gedaan en er is relatief weinig 
gesleuteld, op het gezeik met die bedrading na dan, dat schoot niet op. Je 
kunt met de zijspan veel purk meenemen die je op een solo niet mee kan 
nemen. In twee weken tijd hebben we ongeveer 1200 km afgelegd. 
Zijspanrijden is wel tof, maar zeker in de bergen is het wel vermoeiend en 
na een tijdje hoef je daarom niet iedere dag weer te verkassen. Op een 
solo zouden we meer hebben gereisd denk ik. Maar 
dat is ook zo ongeveer het enige nadeel, de lage 
kruissnelheid niet meegerekend, want die nemen 
we toch al voor lief. 
 
De volgende keer ga ik  eerst iets bouwen dat het 
gereedschap meteen te pakken is, d.m.v. een 
kistje aan de bak, want het is onderweg lastig als 
je een kleinigheid moet vastdraaien en/of stellen 
en dat je dan eerst alle bagage moet uitruimen, 
en weer moet inruimen. 
 
Volgend jaar misschien met de BSA, die ik dan 
hopelijk weer klaar heb. Hangt er ook een 
beetje van af of Suus haar motorrijbewijs dan 
al heeft. We zien wel. 

Arnaud Samshuijzen 
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zo naar de bedrading kijken van de verlichting. Daarna zouden we eten 
gaan halen. Ik eet alvast wat want ik weet niet hoelang dit gaat duren.  
Susan. 
 
Gisteren dus niet gevist. De hele dag met de bedrading bezig geweest.  Het 
klepstellen heb ik inmiddels opgegeven want de speling gaat steevast naar 
25-30/100 na iedere stelbeurt. Intussen worden we dezelfde vragen en 
bijna- discussies over de Dnepr zo zat dat we de meest rare verhalen over 
de motor tegen mensen gaan ophangen en elkaar daar punten voor geven. 
Als we thuis zijn gaan we drie dagen later naar het  Oberhausen treffen. 
Van de laatste camping leren we weer dat gezinscampings niet altijd even 
leuk zijn..onderweg naar Groningen hoor ik een licht rinkelend geluid als ik 
harder dan 80 ga rijden. Bij Zwolle gaat het oliedruklampje branden als ik 
in de 1 optrek ten teken dat het oliepeil is geslonken. De volgende dag als 
ik de kop eraf haal komt er een gebroken zuigerveer aan het licht. De 
cilinderwand is onbeschadigd. Toch hebben we hiermee een paar honderd 
kilometer mee gereden! Waarschijnlijk was dit het rare geluid wat we 
onderweg in de Ardennen hoorde. 
 
We zijn in Oberhausen. Het is goed weer en er zijn ook andere bekenden 
van de club aanwezig. Er wordt eten verkocht aan  een tentje, waaronder 
ook braadworst die niet in iedere maag wil blijven zitten. Vrijwel de hele 
nacht door wordt er muziek gedraaid op een zeer luid volume. Slapen is 
praktisch onmogelijk. Er zijn ook maar een paar mensen buiten bij de 
vreet- en hangtent. De volgende dag hoor ik dat meerdere mensen niet zo 
blij waren met de afgelopen nacht.  
 
Als ik in de middag het achterwiel check op lossen en gebroken spaken 
(8stux) kom ik op het idee om het oliepeil in de cardan te checken. De olie 
heeft en hel mooie heldergrijze kleur en is stroperig. Als ik dit goedje af wil 
tappen en de tapbout eruit draai, gebeurt er niets. Wat gepur met een 
gebroken spaak levert een druippartij van stukken ijzer, aluminium en olie 
die meer wegheeft van klepslijppasta. Daar hebben we dus al die tijd mee 
rond gereden. Ruud K. voorziet  ons van nieuwe cardanolie (bedankt Ruud) 
en we rijden de volgende dag naar huis. Een week later haal ik de cardan 
eraf en zie losse kopjes van bouten, losse borgplaatjes en veel meer troep. 
Alles vervangen en weer in elkaar gezet. Shit het tandwiel wat in het 
achterwiel steekt heeft nog speling. Ik heb iets gehoord over een tandwiel 
opschuiven maar dardoor zou het eerstgenoemde tandwiel nog verder naar 
binnen komen en maar een klein stukje in het wiel steken. Ik heb dus 
tussen het  huis en het lager een ring gezet die  het spul op afstand moest 
houden. Op deze manier had het tandwiel maar een paar tiende speling. 

Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland                                                           Nummer 52, Juni 2003         Nummer 52, Juni 2003         Nummer 52, Juni 2003    

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                        Pagina  Pagina  Pagina  131313

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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Agenda van de U.D.C.N. 2003 
 
20, 21, 22 juni 2003 
Treffen van de VVLM te Donkerbroek. Alle leden van 
de U.D.C.N. zijn hartelijk welkom. Opgeven tot een 
week voor het treffen bij familie bouwman (zie le-
denlijst) 
 
21 juni 2003 
Tweede Zelhemse Klassiekerrit, Start : clubgebouw Korenweg 4 te Zelhem. 
Starttijd 10.00 uur. Inschrijven en info D.J. Jansen 0314-381016 of 
www.zamc.nl 
 
11,12 en 13  juli  
Zomertreffen 2003,  In combinatie met Delfsail in Delfzijl. Zie hiernaast en 
verder. 
 
29-30-31 augustus 2003  
Vehikel auto en motor  binnen en buiten 
 
29,30 en 31 augustus 2003 
Treffen van de VVLM te Donknerbroek. Alle leden van de U.D.C.N. zijn har-
telijk welkom. Opgeven tot een week voor het treffen bij familie bouwman 
(zie ledenlijst) 
 
12,13 en 14 September 2003 
Eerste groene harttreffen in Zoeterwoude. Najaarstreffen van de U.D.C.N. 
 
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 Zuid-
Laren. Meer info www.pbh.nl . 
 
12-13-14 december 2003  
Vehikel auto en motor 
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Marco Boelis 
Kantbeugel 48 
1648 HW De Goorn 
Tel:0229-543715 
Fax:0229-540223 
Email: mboelis@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 

droog werd kan het beddengoed ook drogen.  
Als we weg willen, blijkt d verlichting van de motor het niet te doen. Er is 
en draadje losgetrokken bij de noodschakelaar. Simpelweg weer vastmaken 
helpt niet. Het duurt nog en paar middagen voordat alles het weer doet 
zoals het hoort te doen. Het elektrisch schema is daarvoor ingrijpend 
veranderd. Raar maar waar. Ik kon er nix anders op verzinnen.  Op weg 
maar weer. Onderweg horen we uit  de rechter kop een heftig geratel wat 
even snel verdwijnt als dat het begon. We kijken elkaar  even raar aan en 
rijden verder. Op een camping aan gekomen haal ik het klepdeksel eraf 
maar er is nix raars te zien. Alle klepveren lijken nog heel.  
Arnaud 
 
Do-15 aug. 
Zon schijnt, we worden de tent uitgestoomd. Eindelijk warm weer. Gisteren 
zijn we bij een camping in Dasburg aangekomen. Er zijn scholen forellen te 
zien  in de rivier waar we aan zitten. Arnaud gaat vandaag proberen er 
eentje te vangen. (gisteren met blote handen.. = natte broek) Als het niet 
lukt eten we pasta. We zijn van plan hier twee nachten te blijven. Daarna 
gaan we naar de hoge eifel en van daaruit richting Groningen. Arnaud gaat 
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10 augustus 2002. 
Uitgeslapen”op de familiecamping en door naar Uden. In Eindhoven begon 
er een probleem_ De weg niet kunnen vinden en de lokale bevolking die er 
allang wonen en die de weg ook niet weten. Bij toeval de weg naar Hasselt 
gevonden. In Hasselt bij een tankstation geschuild voor een bui. Vanaf 
Hasselt gaat de reis goed. De wegen worden in België goed aangegeven 
maar het verkeer zelf is best gevaarlijk. Fietsers op wat bij ons de 
vluchtstrook is en dan hard rijden. De weg naar Acosse is makkelijk te 
vinden en de camping is stil. Er is een douche en WC en we zijn de enige 
gasten. We hebben nog even gekeken naar viswater bij Meeffe, maar 
volgens de campingbas moeten we daarvoor een stukje verder. Nou dat 
doen we morgen wel. Eerst maar bonen in tomatensaus met spek eten. 
Susan. 
 
De camping hier is inderdaad rustig. Een veldje met lang gras te bereiken 
via een steile oprit verhard met puin. Lijkt me niet erg handig voor 
solorijders. De Camping is gratis, de minder frissen douche ook. Als ons die 
avond wordt gevraagd wat we voor ontbijt willen weigeren we ook niet. 
Het ontbijt was goed verzorgd en koste ons 8 euro voor ons beiden. Het 
brood is geweldig. De Franstalige eigenaar doet z’n best om met ons te 
communiceren en we  hebben met handen en voeten kleurrijke 
gesprekken. (ah.. une Sowjetmachine.) Dat deze welwillendheid voor 
Franstalige een hoge uitzondering is zouden we later nog achter komen.  
Het enkeldaks tentje geeft wel wat problemen, vooral het condens. Af en 
toe hebben we een bui. Nog niet echt zomers weer maar het 
vakantiegevoel is er al wel. 
Arnaud 
 
11 aug. 
Bij Remouchamps een camping aan de rivier gezocht. De motor loopt goed. 
Beide achterschokbrekers hebben het al wel opgegeven. Dit resulteert  met 
en wild klapperen van het achterwiel op het al zo slechte wegdek en ik 
hoop dat het spul heel blijft. Op zich is het hier wel leuk maar we willen 
meer zien en trekken morgen verder.  
 
Vandaag besloten en nieuwe tent te kopen want door de heftige regen 
heeft ons nieuwe tentje het reeds begeven. Ik rijd naar de dichtstbijzijnde 
stad. Het kwam erop neer dat ik 40 km moest rijden om een 
campingwinkel te vinden. Dar kocht ik een koepeltent van een bekend 
merk voor een pittige prijs. Na en week zouden twee van die buigbare 
stangen al splijten.  
In ieder geval was de volgende nacht een verademing. Als het nu nog 
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Zomertreffen 11- 12-13  Juli 2003  
 
Dit jaar is het zomertreffen net als in 
1998 weer gecombineerd met het 
evenement  DELFSAIL. Hieronder vindt u 
het voorlopige –globale- programma van 
DelfSail 2003. In de komende maanden 
zullen regelmatig aanpassingen 
plaatsvinden. Kijk dus geregeld op de 
website, om op de hoogte te blijven van 
de laatste ontwikkelingen! www.delfsail.nl 
 
HOOFDPROGRAMMA DELFSAIL 2003  
 
donderdag 10 juli 
 
PARADE OF SAIL-IN De Parade of Sail-In begint rond 08.30 en zal 
vertrekken vanuit de Eemshaven. Vele tientallen grote windjammers varen 
onder vol zeil op weg naar Delfzijl, omringd door talloze kleinere schepen. 
Tussen 11.30 en 16.00 uur zullen deze schitterende Tall Ships afmeren in 
de haven van Delfzijl, waarmee DelfSail 2003 officieel is begonnen.  
 
11.00 uur Start podiumoptredens op de vaste artiestenpodia.  
11.00 - 16.00 uur Varen met sloepen door de haven van Delfzijl  
23.00 uur Spetterend vuurwerk in de haven.  
 
vrijdag 11 juli 
 
Ben je ook zo nieuwsgierig hoe het leven op een schip is? Grijp dan je kans 
en neem een kijkje tijdens "open schip" wat de Tall Ships aanbieden. 
Openingstijden worden bij de schepen aangegeven. 
 
11.00 uur Start podiumoptredens op de vaste artiestenpodia.  
11.00 uur Start optredens op het Varend Podium.  
Sliksleeën  
23.00 uur Moonlighttour 
Delfzijl bij nacht. Geniet van de verlichte haven tijdens deze prachtige 
vlootschouw.  
23.00 uur Vuurwerk ter afsluiting van de dag.  
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zaterdag 12 juli 
 
In de Damsterhaven worden allerlei activiteiten gehouden, zoals gieklopen, 
sleperswedstrijd en palingroken. Doe mee aan de kinderspelen, zoals 
Pieremachochelbouw.  Wil je de schepen van heel dichtbij bekijken? Grijp 
dan nu je kans.  Er wordt een “open schip” gehouden op de deelnemende 
schepen van het Varend Erfgoed, maar ook aan boord van de Tall Ships in 
Delfzijl.  
 
11.00 uur Start optredens op de vaste artiestenpodia  
11.00 uur Start optredens op het Varend Podium.  
13.30 uur DelfSail 2003 laat de geschiedenis herleven! Demonstratie van 
oude sleepboten in de haven van Delfzijl.  
15.00 uur Gieklopen in de haven waar het Varend Erfgoed ligt  
16.00 uur Streetparade. 
Een optocht van bemanningen en publiek met muzikale begeleiding.  
20.00 uur Start van het programma aangeboden door de Provincie 
Groningen.  
21.00 uur Gieklopen  
23.00 uur Vuurwerk ter afsluiting van de dag.  
 
zondag 13 juli 
 
10.00 uur ‘Blessing of the Sails’ voor bemanningen en publiek.  
11.00 uur Start optredens op de vaste artiestenpodia  
11.00 uur Start optredens op het Varend Podium.  
13.00 uur Vlootschouw van het Varend Erfgoed in de haven.  
13.00 uur Start van de zeilwedstrijden lelievletten in de haven  
14.00 - 15.00 uur Toertocht roeivereniging Neptunus in de haven  
15.00 uur Gieklopen  
20.00 uur Gieklopen  
23.00 uur Start van de VJ/DJ show  
 
maandag 14 juli 
 
Vanaf middernacht Moonlight Parade of Sail-Out 
Het uitzwaaien van de schepen met veel muziek, verlichting en vanaf 01.00 
uur vuurwerk.  
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Met de dnepr op vakantie, 
 
Door : Arnaud Samshuijzen 
 
Met de Dnepr op vakantie,  wij hebben het gedaan. Het was intussen 5 jaar 
geleden dat ik voor het laatst weg  was en nu moest het er maar eens van 
komen. Met z’n tweeën zouden we met het zijspan de Ardennen intrekken. 
De bedoeling was om hier en soort verslagje van bij te houden, hetgeen 
gedeeltelijk is gelukt. Niet van iedere camping of stop is op papier 
gekomen. Een uitwerking hiervan volgt hieronder. 
 
Zo- 4 aug. 
KATER! Dat komt ervan als je een avond lang over ex-en praat en 
(daarom) samen twee liter zelfgebrouwen bier (vrij sterk) en een fles mede 
(ook zelfgebrouwen, nog sterker) soldaat maakt. Desondanks de volgende 
ochtend vroeg op want vandaag gaan we richting Ardennen. Vanuit 
Groningen wil dat zeggen. Misschien dat we de eerste Belgische camping 
halen maar ik hou er rekening mee dat we in het zuiden van het land de 
eerste overnachting houden. Het weer is niet mooi in de ochtend, maar 
zeker niet slecht en zou in de loop van de dag alleen maar beter worden. 
Bij Deventer een lege tank. Bijvullen met de jerrycan maar de benzine loopt 
er net zo snel weer uit langs de rechter carburateur. Shit nee hè toch geen 
lekke vlotter.. Na twee keer de vlotterbak er onder weg halen, m’n klauwen 
aan de kop branden en nog steeds lekte het. Uit frustratie gaf ik er een tik 
tegenaan en dat werkte. Opgelucht rijden we verder, mar dat gevoel zou 
niet lang duren. Het oliedruklampje blijft in het onderste toerengebied 
branden. Olie echter genoeg. Shit zouden de big end lagers verrot wezen ik 
hoor anders geen rare geluiden maar misschien toch doorsteken naar de 
importeur want ik heb geen zin in een vastloper o.i.d. Bij eindhoven is het 
euvel weer over. Vaag ding… tussen Nijmegen en Uden belanden we in de 
late namiddag op een gezinscamping. De Dnepr veroorzaakte een kleine 
toeloop en de meest rare vragen en beweringen worden gesteld. Tot 
mensen toe die het beter weren en zeggen dat het een zelfbouwpakket is 
of toch een oude BMW. Tentje opzetten, tweepersoons luchtbed 
oppompen. Dit ding ligt lekker maar het duurt wel lang voordat hij vol is. S" 
avonds maken we wat warme soep voor de tent terwijl Susan de muggen 
voert. Vanavond pitten, ik ben nog duf van de kater. Morgen via Hasselt 
naar Acosse voor de motorcamping die daar zou zijn. Als de Dnepr 
meewerkt tenminste. 
Arnaud 
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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 
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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Het programa van de UDCN 
 
Derk Bos vond voor ons weer een prachtig plekje om te kamperen in het 
plaatsje Amsweer aan de Amsweerderweg 12  9937 TD. 
Het treffen van de UDCN is zoals gebruikelijk van vrijdag t/m zondag. 
Het is echter mogelijk om eerder te komen of langer te blijven ivm het 
programma van Delfsail.  Als je hier van gebruik wilt maken meld dit dan 
even aan Derk. Bij droog weer zijn Campers geen probleem maar overleg 
het even met Derk als je van plan bent om met de camper te komen. 
 
Het bezoeken van programma onderdelen van Delfsail is geheel op eigen 
gelegenheid Op zaterdag zal er nog een toertocht door de omgeving zijn. 
 
Wat betreft de inwendige mens, is er geen georganiseerd ontbijt of BBQ 
Je bent dus afhankelijk van je eigen voorzieningen. Er is wel een 
mogelijkheid tot BBQ maar je moet zelf voor vlees e.d zorgen. Wel is er op 
het kampeerterrein een bar waar fris en bier e.d verkrijgbaar is. 
 
De kampeer kosten voor het gehele wekend bedraagt € 10, - per persoon, 
kinderen zijn gratis 
 
Hoe kom ik in Amsweer? 
 
Vanaf Assen de N33 volgen richting Delfzijl / Appingedam 
Voor Appingedam Rechts de N362 hier meteen weer rechts de parallelweg 
volgen, vanaf hier de udcn bordjes volgen 

 
Voor informatie 
kun je Derk Bos  
bellen 0596-
618649 
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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 
verantwoordelijkheid voor de hier aangeboden producten,motoren en 
onderdelen.. 
 
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 
ermee, geef het dan even opnieuw door aan ons ! 

Te koop aangeboden : 22-5-2003 : 
Russische Banden aangeboden 3,75 x 
19N zowel in grof als normaal 
blokprofiel aanwezig, nieuwe band � 
binnenband voor € 45,- stuk. Ook te 
krijgen 4 x 19 normaal profiel voor 45 
euro en 4,2 x 19 grof profiel voor 47,50 
euro.  Te bevragen bij : Jan van Gend, 
033-4614489 of 06-20449783 
 
Gezocht: 18-5-2003 : Ik ben op zoek 
naar een Ural-M72 zijspancombinatie. 
Liefst rijdend en met NL kenteken. 
Uiterlijke staat minder belangrijk maar 
een goed uiterlijk is altijd mooi 
meegenomen. Weet je iets of heb je er 
een in de aanbieding, mail dan met 
arthurdoldersum@hotmail.com  
 
Aangeboden:  11-5-2003 : Wegens 
beeindiging hobby: K750 met 
(onaangedreven) zijspan 1962 met 
russisch kenteken. Moet motorisch 
nagezien worden ivm defecte kick-
starter as. Originele zijspan-bekleding, 
zijspandek, etc. Geheel compleet en 
origineel 6 volt. Moet zo snel mogelijk 
weg ivm plaatsgebrek. Vandaar lage 
vraagprijs: 750 Euro.  Groeten: Han 

van Dommelen,Ossewei 139, 
3238�N,Zwartewaal ,hanwjvandom
melen@hetnet.nl 
 
Te koop: 11-5-2003 : Dnepr k750 
met zijspan. is zwart met chromen 
wielen. bj 1967. hij is in een zeer 
goede staat en loopt perfect. is ook 
helemaal compleet. vraag voor deze 
schitterende zijklepper 1750 euro. 
als je belang hebt even bellen naar 
0653511080 of 0383855093.  
Gerard. 
123machineverhuur@hetnet.nl 
 
Te Koop aangeboden : 8-5-2003 : 
beste mensen ik heb een goed 
lopende k 750 met russisch 
kenteken tekoop  er zit nieuwe 
bedrading in een nieuwe 6 volt 
accu ,heeft ook een swingarm en is 
motorisch nagekeken. tel 06 
16162940  
 
Gezocht : 7-5-2003 : ik zoek  
iemand die zijn solo Dnepr wil ruilen 
met mijn MZ ETZ 251, goede staat 
uit 92, grt Peter van oosanen 
oos@emmauscollege.nl 
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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! 
 
 
 
 

�����



Pagina  Pagina  Pagina  222222                        The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin   

Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland                                                           Nummer 52, Juni 2003         Nummer 52, Juni 2003         Nummer 52, Juni 2003    

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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Gezocht : 4-5-2004 : M-72 Krukas 
gezocht, liefst met bijpassend 
vliegwiel zodat e.e.a. goed bij elkaar 
past. Bvanham@zonnet.nl of 0168-
337774. 
 
Gezocht : 4-5-2004 Nieuw lid zoekt. 
Liefst een Ural 750 met zijspan met 
aandrijving en achteruit. Hoeft niet 
mooi te zijn, maar wel goed lopend en 
kompleet zijn. Met Nederlands 
kenteken. Ik ben tot 14 mei op 
vakantie. Tel. 0165 546262 of mail 
liefst met foto. 
peter.corina.kemp@hccnet.nl  
Prijsindicatie tot 1000 Euro 
 
Te koop aangeboden : 4-5-2003 :  
Dnepr MT 11 (Betreft teruggebouwde 
MT16, dus solo-motor). Geheel 
gerestaureerd/gereviseerd. Frame en 
alle plaatdelen gestraald en ge-
poedercoat. Frame zwart de rest is 
bordeauxrood. Bouten en moeren 
gegalvaniseerd. Alle lagers en keer-
ringen vervangen door SKF. Nieuwe 
carburateurs, elektronische spannings-
regelaar. Nieuwe chromen velgen 
laten spaken. Nergens op bezuinigd. 
Km-stand 3550. Uiteraard inclusief NL-
kenteken. Vraagprijs 1250 euro. Rik 
Tuin 0594-213203. E-mail� 
r.tuin@groarr.drp.minjus.nl 
 
Te koop aangeboden : 28-04-2003 : 
Chiang Jiang, Bouwjaar 1991, slechts 
5000 km gelopen, uitgerust met 
achteruitversnelling, electrische 
starter, nieuwe accu, nieuwe wielen 
en dat alles voor slechts 2800 euro. 
Meer info bij Rob Bouwman, 0516-
491316 of 0651511756. 
 

Gezocht : 29-04-2003 : zijspan om 
aan een BMW GS te hangen. 
frederik.van.lembergen@pandora.be 
 
Te koop aangeboden : 28-04-2003: 
t.k.dnepr met zijspan k750 met 
rusische papieren.loopt goed.oudere 
restauratie.i.g.st. nieuwe banden. 
orginele staat.achteruitversnelling.bj 
1954.tel 0383858545 0616962202 
vr.pr.1200     afzender rudie. 
 
Te koop aangeboden : 23-04-2003 : 
hoi benno. zou graag een advertentie 
willen plaatsen. ik wil mijn zijspan 
verkopen, dus alleen de het zijspan-
gedeelte. hij is van 1952 en ik wil er 
graag 1000,- euro voor hebben.  men 
kan dan mailen naar 
a.h.m.ekstijn@hetnet.nl  
 
Te Koop aangeboden: 22-04-2003 :  
Dnepr MT-10 solo.groen met biesje, 
ural  achterwiel en voor en achter 
nette goede solo bandjes. Blok 
gereviseerd en volledig uitgerust met 
SKF lagers, ook nieuwe big-end 
lagers, loopt als en klok. versn.bak 
ook nieuw SKF lagers en nieuwe 
schakelvorken-en moffen. solo zadel 
en solo cardan de nieuwe koppeling 
blijft na twee  keer monteren en 
demonteren nog steeds steken, het 
zal wel iets lulligs wezen maar ik heb 
er op het moment geen tijd  en ook 
even geen zin meer in, dus kom het 
ding halen anders maak ik het 
wellicht en hou ik hem misschien 
voor 1000 euro is hij weg. Bel 050-
5736937 of meel050-5736937. G.A. 
Samshuijzen  
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Gezocht : 8-4-03: Te koop 
gevraagd: -Ural zijspan (met 
inschakelbare zijspan aandrijving en 
750cc uitvoering hebben de 
voorkeur!!), -Indien mogelijk in 
Ranger uitvoering. --Motor moet 
absoluut perfect of geperfectioneerd 
zijn!! -Ook ouder Ural zijspan in 
perfecte staat (evt. zonder kenteken 
of Import) waarvan de motor is 
gewisseld met een BMW blok is 
welkom. Aanbiedingen naar: 
AddieStam@hotmail.com Of even 
bellen:  0653685715  (s’avonds) 
072-5627170 
 
Te Koop Aangeboden : NSU 
superluxe bouwjaar 1955. In goede 
staat, papieren aanwezig, RDW 
goedgekeurd. Vaste prijs: EUR1750,- 
Wim Timmerman, 0541-519143, 
wimtimmerman@zonnet.nl      
 
Te koop: Dnepr MT11 Bouwjaar ca. 
1993, ca. 1500 km. In redelijke 
staat, loopt goed. Geen kenteken 
aanwezig. Vraagprijs: EUR1400,-. 
wim Timmerman, 0541-519143, 
wimtimmerman@zonnet.nl 
 
Gezocht : 2-4-2003 : Motorblok 
dnepr mt-11 of mt-16, eventueel is 
een sloop mt-16 compleet ook goed 
als het blok maar in orde is. Peter 
Pruim : 075-6212180. 
 
Gezocht:  23-3-2003: Cardan voor 
mt-11, mag ook ural zijn als dat 
past.  
.A.Samshuijzen@student.rug.nl of 
bel 050-5736937 
 

Gezocht:  23-3-2003: frame met 
kenteken voor Ural M72 of Dnepr 
K750, MT11 o.i.d.. (aflopend frame), 
Evt. complete opknapper met 
kenteken tot max €500,= 
Frank Gorter, 023-5256127, 
fc.gorter@�uicknet.nl 
 
Aangeboden : 23-3-2003: Ik heb een 
ural met zijspan (export model) te 
koop. Bouwjaar 92, kleur blauw, 
delorto carburators, nog geen 500 
km op de klok en in goede staat. Ik 
woon in limburg, belgië, tel 
011/636750 (na 1800Hr) of naar 
0477/593616 groetjes tony 
 
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 
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M. TJAARDA ASSURANTIËN 

 
Voor onafhankelijk advies 

 
Wij  verzekeren uw motor(en) met de volgende extra's: 
 
∗ In vrijwel alle gevallen: GRATIS Verhaalsbijstand bij Letsel/

Overlijden door een gespecialiseerd, onafhankelijk kantoor.
  

∗ In vrijwel alle gevallen: GRATIS verhaalsbijstand bij 
materiële schaden 

 
∗ Bij Volledige Cascoverzekering: GRATIS vervangende 

motor 
 
∗ Kleding en helm 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 


