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Copy en Foto’s 
Alle kopij dient schriftelijk of digitaal te worden aangeleverd. Bij voorkeur digitaal in txt-
formaat. Foto’s  als afdruk of gescand opsturen, bij voorkeur zwart/wit i.v.m. kwaliteit. Foto’s 
en diskettes worden indien gewenst retour gestuurd. 
 
De redactie houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden, ingezonden  artikelen te 
weigeren, te wijzigen of in te korten 
 
Bestuur 
 
Jan Wassenaar   Voorzitter 
Hans Wakka    Clubwinkel 
Sybrand Hoekstra   Penningmeester 
Benno van Ham   Redactie 
Jos Luyckx   Redactie 
Luit Postma   Secretaris 
Robert Hoffman   Los bestuurslid 
Frans de Wit   Los bestuurslid 
 
Contributie 
 
Inschrijfgeld    €  2,50 
Volwassene    €  16,00 
Gezinslid   € 5,00 
Buitenlandse leden toeslag €  5,00 
Kinderen   Gratis onder de 16 jaar  
 
Secretariaat : 
Luijt Postma 
Ural Dnepr Club Nederland  
Vecht 61  
1273 WG Huizen 
Telefoonnummer/Faxnummer :   035-5261544 
Gironummer     2594048 o.v.v. UDCN 3511PE 357  
 
Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van mei tot mei. Voor mutaties, opzeg-
gingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij onze secretaris.  
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Steunpunten Maart 2004 
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Beste leden, 
 
In de enveloppe van uw lijfblad zit deze keer weer de vertrouwde 
acceptgiro voor het betalen van uw lidmaatschap! 
 
Wilt u deze a.u.b. gelijk betalen! Vorig jaar hebben wij heel veel 
leden moeten uitschrijven en uiteindelijk weer moeten inschrijven.  
Let wel u betaald dan wederom het inschrijfgeld van 2,50 euro. 
Voor ons is het een heel gedoe om alle inschrijvingen steeds te 
moeten controleren. 
 
Dus wilt u de R.T. blijven ontvangen en op de hoogte blijven van 
alle activiteiten van onze club; betaal dan gelijk, nu het blad nog 
voor je neus ligt. 
 
Namens het bestuur,    

 Luijt 
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Van de voorzitter 
 
Dit jaar is de agenda al weer lekker gevuld, de eerste twee treffens zitten 
er al weer op. Naar wat ik gehoord heb was ook het winter treffen in ‘’ De 
Woensberg’’ een zeer geslaagd wekend. Ondanks dat het door de echte 
winterharde mannen al het winter watjes treffen wordt genoemd. Nou ja 
we waren toch nog op zoek naar een goede naam voor dit treffen, dat ze-
ker voor herhaling in aanmerking komt. 
 
Op dit moment staat de vehikel beurs weer voor de deur en het bestuur is 
weer druk doende met de voorbereidingen, dit clubblad zal net na de Vehi-
kel beurs uitkomen en ik hoop dat weer veel leden de weg naar de UDCN 
kraam hebben gevonden. 
 
Ook de onderdelenbeurs is weer in aantocht en wel op 28 maart in Huizen. 
Voor de onderdelenbeurs in het najaar kunnen we weer terecht in de oude 
vertrouwde locatie in Kesteren. Meer  hierover in de agenda. 
 
Het voorjaarstreffen met de ALV staat ook weer op de agenda. 
Twee vertrouwde bestuurders zullen plaatsmaken voor nieuwe kandidaten. 
Ook hierover verderop in het blad meer. 
 
Dan tot slot nog een tip 
voor avontuurlijke mensen 
die nog op zoek zijn naar 
een vakantiebestemming  
kijk eens op 

www.motortrails.nl  
voor een ural motor vakan-
tie naar Kazachstan. 
 
 
Met groet en tot ziens  
 

 Jan Wassenaar 
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wat stroef langs de tapeinden). Let op: de stoterstangen zullen wel 
meekomen! De kop zit nu los en kan eraf gehaald worden.  
De cilinder: de cilinder is een wat kwetsbaar onderdeel dus hou het 
schoon.Als ik een cilinder eraf haal, dan probeer ik zoveel mogelijk de 
zuigerveer in de cilinder te houden. Dit is echter niet nodig als je de zuiger 
gaat vervangen. Als je de cilinder eraf haalt voor revisie, draai dan de voet 
moeren los en trek de cilinder er voorzichtig af.  
 

De zuiger In de zuiger zitten twee 
borgveren. Haal deze er uit met een 
punttang. De pistonpen gaat vaak 
stroef, dus je moet meestal een 
stukje gereedschap maken. Dat 
bestaat uit een blokje hard hout van 
100x100x100 mm met een gat 
erdoor van 23mm., een stuk 
draadeind M10 van 250m en drie 
moeren + een carosseriering.  
Aan de ene kant van het tapeind 
draai je twee moeren tegen elkaar 

in vast. Het draadeind steek je dan door de pistonpen heen. Schuif 
vervolgens het blokje over het draadeind, de carosseriering en de moer. 
Let er op dat het gat in het blokje recht voor de pistonpen ligt,  want de 
pistonpen moet er in komen.  Draai vervolgens de moer op de 
carosseriering aan en draai net zo lang tot de pen in het blokje getrokken 
wordt. Als de zuiger helemaal los is, kan de moer er weer af en het 
draadeind er uit getrokken worden. Dan is de zuiger er af. 
 

Ontsteking 
Om de onsteking te verwijderen moet je het deksel aan de voorkant en het 
kapje van het puntendoosje eraf halen.  
Op de vervroeger zit een  M6 boutje (sleutelje 10): die draai je eruit en dan 
kan je de vervroeger eraf trekken. Aan de zijkant van het puntendoosje 
zitten twee M5 boutjes met schroefkop en een langere bout met het 
klemmetje voor het metalen dekseltje. Als je deze drie eruit draait, kan de 
ontsteking eraf. De bobine zit erboven en zit met twee boutjes vast.  
 

Volgende keer meer over het demonteren van een Ural. 

      Ruud 
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Het  demonteren van een  Ural  motorblok 650cc (deel 1) 
Ruud Korpershoek 
 

Als ik een motorblok uit elkaar ga halen, dan moeten eerst alle vloeistoffen 
er uit. Bij een ural is dat makkelijk, omdat - als hij op de werkbank ligt 
natuurlijk - er alleen olie in zit.  Een slimme tip is om het oliefilter eruit te 
halen als hij nog in het frame hangt. 
 

Koppeling 
De koppeling zit met zes konische metaalbouten vast; schroefdraad M8/1. 
Deze zitten geborcht met een centerpunt, dus ze zitten vaak erg vast. Je 
kunt ze los krijgen met een slagschroevendraaier, maar daar ben ik geen 
voorstander van, omdat de krukas nogal kwetsbaar is. Ik gebuik het liefst 
een slagmoersleutel met een bit van de slagschroevendraaier. Goed, je 
hebt dan wel een compressor nodig, maar die is voor veel meer doeleinden 
te gebruiken.  

Wat vaak gebeurt, is dat de koppen dol worden. 
Niet getreurd! In ieder geval niet gelijk uit gaan 
boren! Als je een lasapparaat hebt, dan pak je een 
paar M12 moeren en die las je nauwkeurig op de 
dolgedraaide koppen. Dan kan je er een sleutel 19 
opzetten en kan je door de warmte die je er in 
gebracht hebt (en doordat je er nu meer kracht op 
kan zetten) ze toch weer los krijgen. Als je de 
bouten los hebt, draai dan eerst twee bouten die 
tegenover elkaar staan eruit en draai daar dan twee 

lange bouten in met moeren (bijv. M8 x1x60mm lengte vol draad). Draai 
dan een bijpassende moer op de bout. De bout met  moer draai je in het 
gat dat vrijgekomen is, doordat je het koppelingsboutje eruit gedraaid 
hebt. Draai vervolgens de moer tegen de stalen plaat. Doe hetzelfde met 
het andere boutgat. Draai vervolgens de resterende koppelingboutjes eruit. 
Daarna draai je de moeren omhoog over de twee bouten die je er in 
gedraaid hebt (doe dat wel gelijkmatig: niet teveel aan een kant tegelijk) 
en de koppeling is van spanning af en kan uit elkaar. Let goed op hoe het 
zit want zo moet het ook weer in elkaar! 
 

Cilinderkop demontage 
Bij een ural kan je kop en cilinder als een stuk demonteren. 
Cilinderkop: verwijder de klepdeksel door de moer die centraal in de 
klepdeksel zit los te draaien. Je ziet dan de tuimelaars met vier moeren er 
op. Draai deze gelijkmatig los. Dan neem je de tuimelaars er af (gaat soms 

Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland                                                   Nummer 55, maart 2004 Nummer 55, maart 2004 Nummer 55, maart 2004    

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                        Pagina  Pagina  Pagina  555  

Van de redactie 
 
Het eerste nummer van het jaar is altijd weer een beetje opstarten voor mij 
persoonlijk. Gevoelsmatig is het al weer een jaar geleden dat je een boekje 
in elkaar gestoken hebt, maar dit keer voelt het alsof het pas enige weken 
geleden is dat we het vorige nummer hebben verwerkt. Het was een druk-
ke eindsprint dit jaar, met weinig tijd voor Russisch plezier. Vandaar dat ik 
ook dit jaar weer vol verlangen uitkeek naar het wintertreffen. Altijd een 
speciaal treffen vind ik. Olga was al weken voor het treffen geprepareerd 
en ondanks wat gegrom uit de achterkant leek ze prima in orde. Samen 
met Jos, Ruud en Henk hadden we afgesproken om via Hilvarenbeek af te 
reizen naar het mooie Ster, euuh Jalhay moest het dan toch maar worden 
omdat de erfenis van Ster nog niet geheel uitgezocht is. Misschien volgend 
jaar maar dat zien we dan wel. Na een zware reis gekenmerkt door storm-
achtige tegenwind en regen zijn we toch allemaal goed aangekomen en ik 
moet zeggen; het was het weer dubbel en dwars waard. Fantastisch week-
einde al zeg ik het zelf. Dankzij mijn eigen stommiteit was ik nog even snel 
in staat mijn zijspanruitje te nekken en mijn Olga tandpijn te bezorgen tij-
dens de toerrit, maar dankzij de aanhanger die Ruud vol met brandhout 
meegenomen had zijn we toch weer veilig thuisgekomen. Nu in Februari is 
Olga weer beter en kunnen we er weer tegenaan. Ook dit jaar hoop ik als 
club er goed tegenaan te kunnen met een hoop leuke activiteiten waar we 
veel leden gaan aantreffen.  
 
Van Jos: 
Het wintertreffen in de Ardennen was dit jaar erg gezellig. In de volgende 
RT zal je daar een verslag van vinden. Ook het midwintertreffen (het win-
tertreffen voor watjes) in Huizen was zeer geslaagd en zeker voor herha-
ling vatbaar. Dit jaar staan er weer een paar extra treffens op het program-
ma. Het Engelse treffen komt eraan (17-18-19 juli) in Whitchurch en het 
zandpadentreffen wordt een gezamenlijk treffen met de MZ-club. Tot Vehi-
kel. 
 
Dit nummer meer over de diverse treffens, wat sleuteltips en artikeltjes 
over hoe het wel of niet moet.  
 
 
Veel plezier, 
 

   Benno en Jos 
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Trekhaakje     Benno van Ham 
 
Ik was al enige tijd op zoek naar een manier om op een eenvoudige wijze 
een trekhaak onder mijn Dnepr te bakken, toen ik kort geleden ineens er 
tegen aan liep. Een simpele constructie die volgens mij prima moet voldoen 
om onder een aangedreven span te hangen. zoals je uit dit stukje zult mer-
ken is het een trekhaak die onder de zijspanbak komt te hangen en niet 
zoals vaak gebeurt, aan het zijspanframe wordt vastgezet tussen de motor 
en de bak. 
 
Als MT-16 rijder zit je nl. 
met het probleem dat er 
nog een leuke aandrijfas 
tussen de buizen door 
moet en dat hiervoor het 
zijspanframe anders 
geconstrueerd wordt. Ik 
had al vaker zitten den-
ken hoe zoiets in elkaar 
te bakken toen ik dit 
ding vond. Iemand is me 
dus voor geweest en 
heeft het lumineuze idee 
gehad een trekhaak te 
maken voor een MT-16 
die bevestigd word aan de dwarse verbindingen van het zijspanframe. deze 
bevestiging gebeurt gewoon met grote uitlaatbeugels van 50 en 65 mm die 
je overal kunt krijgen in de automaterialenhandel. Niet teveel verlassen en 
slijpen aan het zijspan en derhalve voor mij prima geschikt.  
 
De montage onder aan het zijspanframe is voor een aangedreven span 
prima. Lekker in het midden van de combinatie net zoals een auto. Bij een 
niet aangedreven span zal deze constructie waarschijnlijk wat veel reactie-
krachten opwerpen dus daar zou ik dit niet onder proberen. 
 
Omdat ik denk dat dit voor meerdere mensen een oplossing kan zijn hierbij 
een tekening met alle maten zodat je hem zelf na kunt maken. Als iemand 
zijn/haar creatie hierin herkent dan hoor ik het graag. Ik weet zeker dat de 
bedenker van deze constructie ook lid van de club is, of geweest is, dus 
laat van je horen !! 
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Agenda A.L.V Mei  2004 
• Opening. 
• Ingekomen stukken en  mededelingen secretariaat.  
• Verslag penningmeester.  
• Verslag kascommissie. 
• Vaststellen van de contributie. 
• contributie vrijmaken van gezinsleden. 
• Verslag redactie.  
• Verslag Clubwinkel 
• Aftreden en verkiezing bestuursleden. 
 Aftredend Hans Wakka, niet herkiesbaar 
 Aftredend Sijbrand Hoekstra, niet herkiesbaar 
 Het bestuur stelt de A.L.V voor om Sandra Korpershoek en Huib 
 Stiegelis te kiezen als bestuurslid 
 Indien iemand zich kandidaat wenst te stellen of een ander wenst 
 voor te dragen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te ma
 ken aan het secretariaat, voor aanvang van de vergadering. 
• Rondvraag. 

Even voorstellen…   
 
Mijn naam is Ruud Korpershoek. Voor de trouwe lezers van de RT vast geen 
onbekende. Daarin schrijf ik meestal technisch informatieve verhalen. Ik ben 
al van kleins af aan een echte sleutelaar. Natuurlijk begon het vroeger niet al 
te subtiel. De televisie heeft er zelfs al eens aan moeten geloven. Maar er is 
sinds die tijd wel veel veranderd.  
Nu ben ik als het (de-)monteren van techniek  
gaat een echte perfectionist. En dat principe 
 voer ik niet alleen in mijn hobby (motor- 
fietsen sleutelen en daaraan gekoppeld het  
feit dat ik nu al een tijdje een steunpunt  
binnen de club ben), maar ook in mijn werk  
als gas- en waterfitter door. Sinds het  
computertijdperk echt een vlucht heeft  
genomen heb ik ook mijn best gedaan om me  
daarin meer thuis te gaan voelen. En met succes.  
Ik kan nu redelijk mijn weg vinden in de diverse  
computerprogrammatuur. Nou, dat ben ik wel  
zo’n beetje in het kort. 

   Ruud 
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Voorjaarstreffen UDCN te Giethoorn op 7,8 en 9 mei 
 
Adres: Histomobil 
 Cornelisgracht 42 
 Giethoorn 
 (0521) 361498 
 
Route: A32 richting Giethoorn, Giethoorn aan blijven houden, langs kanaal, 
afslag Dwarsgracht, kanaal oversteken, slinger naar links, ca 2 km recht-
door, vóór bruggetje rechtsaf. Bijna einde weg rechts is Histomobil. Doorrij-
den tot achteraan. Er staan gele pijlen met UDCN. 
 

 
Programma:  
Vrijdag: vanaf ongeveer 15.00 aankomst, tent opzetten, bijpraten, zelf eten 
verzorgen, fikkie stoken, koffie etc drinken; 
Zaterdag: vanaf 9.00(mogelijkheid tot gezamenlijk) ontbijt,  
13.00 rondrit, pitstop, bezoek museum Histomobil 
18.00 barbecue, uitlopend op koffie, borrel, fikkie stoken; 
Zondag: vanaf  9.00 (mogelijkheid tot gezamenlijk) ontbijt 
Zachtjesaan opbreken 
 
Prijsindicatie  € 25,= all in (komt iets bij voor gezamenlijk ontbijt) 
 
Voor 1 mei opgeven bij Gerrit Busweiler 
Tel: (038)3316403 / 06-22801397 g.busweiler@hetnet.nl 
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Basismaterialen: 
 
Een trekhaakkogel 
Buis 42 mm rond 
Staalplaat 4-5 mm. 
2 x uitlaatbeugel 50 mm 
2 x uitlaatbeugel 65 mm 
2 korte hoeklijnen staal 3 
mm 
 
Verder denk ik dat de schets voor zichzelf spreekt. Als mensen willen kan ik 
hem ook groter toesturen per mail. Ik heb hem tijdens een verloren half 
uurtje een keertje zitten natekenen op mijn werk. Hij is niet maatvast maar 
geeft wel een goede indruk van de constructie denk ik. 
 
Ik ben ermee geholpen en na luttele uurtjes (meeste tijd kwijt met bedra-
ding uitzoeken) ben ik inmiddels voorzien van een trekhaak. Nu een kleine 
aanhangwagen scoren, maar ook dat zal wel gaan lukken denk ik. De be-
drading heb ik opgelost door aan de oorspronkelijke bedrading te splitsen 
naar de nieuwe kabels. Misschien was het netter om met een paar extra 
connectoren te werken, maar ik denk dat dit ook wel voldoet. Een volle 
kortsluiting zal het niet overleven maar ik denk dat heel de bedrading van 

mijn Rus niet. 
 
Voor de twijfelaars 
heb ik er ook de be-
drading voor een 
trekhaak maar even 
bijgezet. Ik heb zelf 
het grootste deel 
aangesloten behalve 
de constante 12 volt. 
Zal ik nog wel spijt 
van krijgen maar op 

dit moment kan ik het goed stellen met de rest van de aansluitingen. 
groet,        
 

 Benno 
 

Contact  Codecijfer Wordt gebruikt voor 
1 L  Richtingaanwijzer links 
2 54G  Constant spanning 12 Volt 
3 31  Massa 
4 R  Richtingaanwijzer rechts 
5 58R  Licht rechts en kentekenplaat 
   verlichting 
6 54  Remlichten 
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Engeland 2004 
 
Zoals ook vier jaar geleden het geval was is het ook dit jaar weer zover. De 
Engelse Cossack Owners Club, Mz-club en de Jawa CZ club hebben hun 
krachten gebundeld en weer een East European rally voor jullie georgani-
seerd. Dit keer gaat e.e.a plaatsvinden op 17,18 en 19 Juli 2004 op de 
Whitchurch Rugby Club in het district Cheshire. Omdat het vorige keer zo 
goed bevallen is zijn we voornemens om er weer naar toe te gaan en deel 
uit te maken van dit festijn. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om er-
naartoe te gaan en we willen e.e.a. ook niet al te organisatorisch opzetten 
maar in het kort gezegd zijn er twee aantrekkelijke manieren om over te 
steken. 

 
1. P&O ferries van Europoort naar Hull . Vaartijd ca. 14 uur en daar-

na nog ongeveer 300 km. Rijden in Engeland. 
 

2. Stenaline HSS ferries vanuit Hoek van Holland naar Harwich. Vaar-
tijd 3,5 uur en daarna nog ongeveer 500 km. Rijden in Engeland. 

 
In beide gevallen is een afvaart rond de 13e nodig om op tijd op het ge-
makje daar naartoe te rijden. Voor beide gevallen zijn ook al liefhebbers 
gesignaleerd dus heb je zin om mee te gaan bel een van deze personen op 
en vraag om meer info. We gaan er wel vanuit dat eenieder ZELF zijn reis 
regelt en dat we, als we toevallig dezelfde boot hebben, daarna met elkaar 
oprijden in Engeland. 
 
Voor meer informatie  Robert Hoffman   0487-501529 
    Benno van Ham  0168-337774 
    Jos Luyckx  071-3617153 
 
Hopelijk zien we elkaar daar en hebben weer net zoals vorige keer veel 
plezier met elkaar en een onvergetelijke periode in Engeland. 
 
Groet, 

Benno van Ham 
   Ural Dnepr Club Nederland 
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De Russische keuken 
(Roeska-ja Koechnja) 
 
De Russische keuken (Paasgedachten van Boris) 
 
Eduard Mörike (Duits dichter 1804-1875) wist in 
zijn gedichten aloude vragen van het menselijk 
hart naar voren te brengen. Hij schreef ook het 
volgende gedicht. 
“De geleerden en de papen kibbelen met veel ge-
krijt, wat heeft God het eerst geschapen, was ’t de 
kip of het ei ‘t. Moeilijk was ‘t hier iets te zeggen. 
Eerst werd aan het ei gedacht, nee – geen kip had ’t kun-
nen leggen! Dus heeft de Paashaas het gebracht.  
 
Er bestaat een officieel stuk uit het jaar 1756, volgens hetwelk een herto-
gelijk boswachter gezien heeft hoe een haas een ei legde. De meest kost-
bare paaseieren uit de geschiedenis zijn wel die van de Romanows (de 
Russische dynastie 1613-1917) De hofjuwelier van de laatste Tsaar, de 
parijzenaar Charles Faberge, had ze gemaakt uit goud en bezet met sma-
ragden, diamanten, parels en robijnen.  
 
Tegenwoordig kent men over de duizend recepten voor eieren. Talloze 
grandioze koks over de hele wereld hebben de duizend en één gebruiksmo-
gelijkheden van het ei in alle toonaarden bezongen, met de verzekering, 
dat zij, als zij geen eieren meer zouden kunnen gebruiken, hun koksmuts 
wel aan de kapstok konden hangen. Zo heeft ook de Russische keuken een 
enorm grote keus in eiergerechten.  
 
En omdat ik deze kleine inleiding met een gedicht begonnen ben, zou ik 
graag ook met een gedicht eindigen – dit maal een gedicht van Wilhelm 
Busch, de geestelijke vader van Max Moritz: “Dit weet een ieder, wie het 
ook zij, gezond en versterkend is het ei! Op vele manieren toebereid, bij 
appels, of de broodmaaltijd, ontlokt het haast aan alle magen hetzelfd, 
oprechte welbehagen. Een ieder schuift zijn stoel reeds bij, en zegt dan: Ik 
wil graag een ei! 

Prijatnogo appetita 
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Even voorstellen…   
 
Ruud is sinds 13 september 2001 mijn (v)echtgenoot. Gelukkig hoeven 
jullie de toevoeging bij dat laatste woord absoluut niet serieus te nemen. 
Hij heeft mij (Sandra Korpershoek-Rijnsburger) ongeveer 12,5 jaar geleden 
“besmet” met het motorvirus. Hij was toen al helemaal vol van Russische 
motorfietsen (hij had vroeger al op een Ural solo gereden). We hebben dan 
uiteindelijk ook net zo lang gewacht tot we een Ural zijspan hadden, en zijn 
daarin getrouwd. Een fantastisch schouwspel in de studentenstad Leiden. 
In het dagelijks leven ben ik doktersassistente. Hoewel ik het heel fijn werk 
vind en echt met plezier mijn vak uitvoer, is het ook wel eens lekker om 
een weekendje helemaal uit de sleur te zijn. Iets wat op de treffens hee-

goed kan. We hebben wel vaker gezocht naar 
een leuke club waar we ons thuis voelden, maar 
totdat we de UDCN vonden, was dat nogal 
moeilijk. Er moest naar ons idee veel te veel. Bij 
de UDCN loopt het (gelukkig) allemaal wat min-
der strak in het stramien en toch draait de club 
zeer goed op een paar enthousiaste vrijwilli-
gers in het bestuur. 
 
Kortom: een club waar ik trots op kan zijn en 
graag mijn steentje aan bij zal dragen. 

 Sandra 
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Verkooppraatjes     Jack van Boven 
 
Omdat internet nog niet voor iedereen gesneden koek is hier een vertaling 
van de communicatie die volgt wanneer er een bod wordt uitgebracht op 
een advertentie: 
 
Als je vraagt loopt hij nog”” en je krijgt als antwoord “ik heb hem niet ge-
probeerd” dan zou dit betekenen: Ik weet zeker dat hij niet meer loopt en 
dat er praktisch geen kans bestaat om hem aan de praat te krijgen. 
 
Antwoord hij: “ Ja hij loopt” dan betekent dit: “ hij maakt wat lawaai en 
rookt wat als je voldoende loopt te rommelen aan alles”. 
 
“” Hij is nog helemaal orgineel”” wil zeggen: “” Ik heb er zelf niet mee lo-
pen te experimenteren en dus bestaat er een kans dat hij ooit nog weer 
eens loopt”” 
 
“” Ik heb ook nog reserve onderdelen voor deze machine”” wil zeggen: “” 
Ik heb de goede onderdelen eraf gehaald en wil je die ook nog verkopen”” 
 
“” Ik heb hem volledig nagekeken”” wil zeggen: “”Ik heb twee linkerhanden 
en totaal geen verstand van techniek maar op een paar meter afstand lijkt 
het goed”” 
 
“” De tank is licht beschadigt”” wil zeggen: “” hij is nog net niet lek maar 
ziet er zeker niet uit”” 
 
“” Om te restaureren”” wil zeggen: “” het is een wrak”” 
 
“” Een wat oudere restauratie”” wil zeggen: “” Ik heb hem een aantal we-
ken geleden zo uit de schuur gepakt en hem in een kwartier tijd  van een 
egale kleur voorzien zo over alle stof en roestdelen heen”” 
 
“” Nou zon kans krijg je nooit weer”” wil zeggen: “”Ik ben een handelaar en 
leg je in de luren  terwijl je er zelf bijstaat”” 
 
“” Ach doe niet zo sjagarijnig man”” wil zeggen: “””Ai, je hebt door dat mijn 
prijs veel te hoog ligt”” 
 
“”Je kunt de hele zwik voor een prikje krijgen”” wil zeggen: “” Je zal tot de 
laatste euro betalen of je krijgt helemaal niks”” 
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Kazakstan en Kirgizië maken beide deel uit van het onbekende Centraal 
Azië. Sinds kort zijn de landen los van jarenlange Sovjet overheersing. De 

statige gebouwen, de grote parken en de vele Russen die Kazakh of Kirgiez 
zijn geworden herinneren hier nog aan. Maar wat vooral deze landen  

bijzonder maakt zijn de fantastische natuur, de sterke contrasten in het 
landschap en de traditionele bevolking.  

 
Op je eigen Ural 650 zijspan motor begint de reis in Almaty. We rijden over 
de uitgestrekte vlakke steppe naar de zoutmeren in het noorden. Over de 
grens in Kirgizië rijden we omringd door besneeuwde toppen over prachti-
ge bergwegen en logeren vaak in Yurds of bij de mensen thuis. We zien 

het Songkul en Issikkol meer, maken een paar mooie wandelingen en ke-
ren terug naar Kazakstan. Hier bezoeken we de lokale Grand Canyon.  

Deze reis brengt je op je eigen URAL zijspan motor van de Kazakhse step-
pe naar de hooggebergte van Kirgizië. Niet veel toeristen zijn je hier voor-

gegaan.  
 

 
 

Meer info www.motortrails.nl 
Marco Brands 020-6890504  

mobiel:06-45112841  
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Even voorstellen 
 
Mijn naam is Huib Stiegelis, ik ben getrouwd, heb een zoon van acht en 
werk in de zorg. Omdat ik meestal met mensen werk is sleutelen en rijden 
een soort van therapie geworden. Heerlijk zo’n motor die niet terug praat 
en al zou die praten, ik versta toch geen Russisch. Twee á drie keer per 
jaar ben ik op een treffen te vinden, daar kun je kiezen uit een potje slap 
lullen tot serieuze filosofische gesprekken, wat je maar wil. Niets moet, 
alles mag, dat bevalt me uitstekend. Doordat ik meestal alleen naar een 
treffen ga, maak je snel contact met veel mensen, toch maak je het beste 
contact met de vaste kern van de club, hen kom je overal tegen. Sommige 
van hen worden toch een soort vrienden, zeker ook als je eens met pech 
komt te staan blijkt dat je beter een verre vriend kan hebben dan een goe-
de buur. In mijn ‘schuurtjes’ (zie Twin nr. 54 van december 2003) durf ik 
de naam van Jan Wassenaar niet hardop uit te spreken, ik ben bang dat 
mijn Jupiters dan spontaan uit elkaar vallen, behalve veel onderdelen heb 
ik ook de nodige tips en adviezen van hem overgenomen. De eerste keer 
dat ik met mijn Jupiter op een treffen verscheen, bleek er onderweg een 
bevestigingsbout van het motorblok afgebroken te zijn.  
Toen ik s’morgens een garage vond, waar ik met dank aan de garagehou-
der mocht sleutelen, stonden daar opeens Benno en Robbert naast me, ze 
kwamen ‘even’ helpen. Zodoende kon ik snel weer verder rijden. Makkelijk 
toch, zo’n ‘kluppie’ die voor je klaar staat. Dat zullen velen zo ervaren. But 
don’t ask what the UDCN can do for you, ask yourself what you can do for 
the UDCN! In dat kader heb ik vorig jaar meegedaan met de kascontrole. 
Nu er een aantal leden uit het bestuur gaan en er dus een aantal vacatures 
binnen het bestuur, werd ik door Jan Wassenaar uitgenodigd om eens vrij-
blijvend een bestuursvergadering bij te wonen. Zo geschiede zondag 15 
februari 2004, daar kwam ik op mijn Ural bij Luit (Huizen) enigszins uitge-
hongerd en onderkoeld aangereden vanuit Dordrecht. Luit zijn vrouw ver-
gaste mij direct op koffie en broodjes, daarvoor dank, snel was ik weer op 
temperatuur. Voor ik het wist werd ik betiteld als aspirant  
bestuurslid (niet tegen mijn zin overigens) en wacht ik de  
komende clubvergadering (voorjaarstreffen) af, daar  hoor ik  
Vermoedelijk in welke functie ik welke werkzaamheden mag  
gaan doen voor de UDCN. 
 
Groet,  
 

Huib Stiegelis   
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“” Dat is de normale prijs hoor”” wil zeggen: “” Ik weet dat ik teveel vraag 
maar ik doe niks van de prijs af”” 
 
“” Dit is een koopje”” wil zeggen: “” Dit is niks meer waard, maar ik heb mij 
ook in de luren laten leggen en wil toch iets van mijn geld terug”” 
 
“” Nieuw in de doos”” wil zeggen: “” De doos is nieuw”” 
 
“” Een klassieker”” wil zeggen: “”Mooi om te zien, maar niet te betalen”” 
 
“” Van een verzamelaar”” wil zeggen: “” Voortverkoper”” 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Jack 
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Agenda van de U.D.C.N. 2004 
 
5,6 en 7 maart 2004 
Vehikel motor te Utrecht, dit keer met aanwezigheid 
van de U.D.C.N stand. Kom langs bij de stand voor 
een leuke attentie/verassing. 
 
28 Maart 2004 
Eerste onderdelenbeurs van de UDCN, dit keer in Holleblok te Huizen. 
 
30 April 2004 
Evenals vorig jaar zou ik voor 2004 op Koninginnedag graag een grote 
groep UDCN-leden met motor willen uitnodigen om mee te rijden in de 
optocht door het dorp Vaassen. In 2003 had ik in eerste instantie 15 
liefhebbers maar uiteindelijk zijn er maar 3 van overgebleven, en daarom 
dacht ik dat meer bekendheid misschien ook meer deelnemers zou 
opleveren. groet Jenne Roffel Urallist.   
 
7,8 en 9 mei 2004 
Voorjaarstreffen van de U.D.C.N. Dit treffen gaat plaatsvinden in de buurt 
van Giethoorn. Dit treffen is met de ALV. Zie ook pagina 33 
 
20 mei 2004  
Oostblok – Bello – toertocht De start is tussen 08.00 en 09.00 bij restau-
rant Johanna’s Hof te Bakkum aan Zee.De rit gaat over 60 a 80 km kleine 
weggetjes naar het station van  Het Stoomtram museum. Henk de Graaf  
(0251-658949), Luc van den Bosch (0251-252095 ) 
 
10,11,12,13 en 14 Juni 2004 
Our JAWA CZ OC 50th Anniversary Rally from 10 to 14 June will be a much 
bigger event and we hope the JAWA factory will be represented. Full de-
tails on our web page  
www.jawa-cz-owners-club.freeserve.co.uk 
 
2,3 en 4 juli 2004 (voorlopig) 
Zomertreffen van de U.D.C.N. Dit treffen gaat plaatsvinden in Geffen in de 
buurt van 's Hertogenbosch. 
 
16, 17 en 18 juli 2004 
E European rally 16th to  18 July 2004 at Whitchurch Rugby Club, 
Whitchurch,   Cheshire.    
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doorgeblazen. Onvoorstelbaar wat er dan nog aan aluminium restanten van de 
zuiger overal uit komt zetten. Gelijk maar nieuwe lagers, keerringen en pakkin-
gen erin, want als je toch bezig bent kun je het beter goed doen.  
 
Momenteel staat de Ural op onderdelen te wachten welke zijn besteld in het 
Oostblok. Wanneer dit lukt blijven de kosten nog iets binnen de perken en is 
het geheel nog weer voor een redelijke prijs te verkopen. Waarna: Jazeker, het 
volgende project op stapel staat. Dus wie er nog een Dnepr heeft, een MT16, 
die voor een opknapprijs wegkan, schade, zonder blok en zonder kenteken 
geen bezwaar, die moet maar eens bellen! Inruil en dergelijke is altijd be-
spreekbaar. 
 
Rij voorzichtig! 
 

Gerrit Busweiler 
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ren,plamuren en spuiten om de boel netjes te krijgen. Een nieuwe tank van 
Chang Jiang erop maakte de zaak af en uiteindelijk stond er dan ook een Ural 
die er mocht zijn. Met de schermen er op, een mistachterlicht , een mistlamp 
op de valbeugel, een zelfgebouwde trekhaak etc.; klaar voor het wintertreffen 
wat ik dan toch eens wilde meemaken. De betrouwbaarheid moest dan wel 
worden bewezen dus na een aantal voorzichtige kortere ritten in de directe 
omgeving werd besloten een langere rit te maken via Hans in Lelystad en het 
ouderlijk huis in de NOP. Zo’n 100 km met een stukje snelweg etc. 
 
Op zaterdag voor de kerst was het redelijk weer dus het span van stal, warm 
in de kleren, mobieltje mee, want het is en blijft een Rus nietwaar en op pad. 
De motor liep als een tierelier en binnen no-time was ik bij Hans in Lelystad. 
Een warm welkom zoals altijd en na wat opgewarmd te zijn en enkele con-
sumpties vertrok ik richting Noord Oost Polder. Lekker binnendoor, bij Emme-
loord een stukje A6 en geen vuiltje aan de lucht. Kort nadat ik de afrit achter 
me had gelaten hield de motor even in, maar liep vervolgens door. Een kilome-
ter verderop sloeg het noodlot toe. En klap en een geratel uit de machineka-
mer en gebeurd was het. Ik dacht eerst aan een vastloper, maar na afkoeling 
bleek er nog steeds geen beweging in de motor te krijgen. Het mobieltje, toch 
wel makkelijk, ter hand genomen en vrouwlief gebeld. De bekende, te ver-
wachten reactie, en uitgeduid hoe de aanhanger (speciaal gebouwd voor dit 
soort eventualiteiten) aangekoppeld moest worden en aangegeven waar ik 
stond. 
 
Na drie kwartier wachten kwamen de hulptroepen in zicht en kon de Ural met 
de lier op de kar getrokken worden. Smadelijke aftocht, zo voelt zoiets bij mij 
tenminste in dit soort situaties. Na de kerstdagen eerst de linker kop en cilin-
der gedemonteerd, niets aan het handje, zag er keurig uit. Geen sporen van 
een klemmertje of iets dergelijks. De bak los gekoppeld om goed bij de rech-
terzijde te kunnen en de kop er af getrokken.  
De puinhopen in beeld 
 
Toen bleek duidelijk wat er aan de hand was: Gat in de zuiger, klepschotel 
afgebroken en dwars door de zuiger gegaan. Complete klepzitting er uit gesla-
gen, kortom een complete puinhoop. Gelukkig was de cilinder onbeschadigd. 
Oproepje bij de club voor onderdelen leverde niets op. Dus op naar het revisie-
bedrijf waar je je altijd weer een hoedje schrikt van wat het moet gaan kosten. 
De kop moest worden uitgefreesd, opnieuw ingelast en vervolgens een nieuwe 
zitting geplaatst. Kosten € 170,= Hierbij kwamen nog de kosten van een nieu-
we klep en een nieuwe zuiger. Slik!! Nog maar even over nadenken voegde ik 
de technicus toe. Misschien is er ergens nog wel aan een koppie te komen.  
 
Het motorblok kompleet gedemonteerd, alles schoongespoeld en met perslucht 
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17,18 en 19 September 2004 (voorlopig) 
Najaarstreffen van de U.D.C.N. Dit treffen gaat plaatsvinden in het noorden 
van Nederland.  
   
28 November 2004 
Tweede Onderdelenbeurs van de U.D.C.N. sinds lange tijd weer op de ver-
trouwde lokatie te Kesteren. Meer info volgt. 
 
Extra evenementen 
 
En natuurlijk weer de kans op extra Evenementen in dit jaar te onderne-
men. Denk hierbij aan het zandpadtreffen in November bv. Of de door 
sommigen niet te versmaden treffens in Duitsland. 
 

VAN BERGEN CLASSICS      
    de meest veelzijdige motorzaak 

 
• nieuwe en tweedehands zijspannen 
• zijspanaanbouw 
• swingarm voorvorken op maat voor ieder merk 
• fabricage van zijspanframes en aansluitstukken 
• Aansluit-stukken voor zijspanaanbouw 
• alle soorten revisiewerk 
• stofferen van zadels en zijspannen 
• alle soorten draai-, frees- en laswerk 

 
 
 

Van Bergen Classics    Nijverheidsweg 22 
0228-584734    1693 AM Wervershoof   
www.vanbergenclassics.nl  openingstijden 
info@vanbergenclassics.nl  di-za 9.00-17.30 uur  
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Boek bespreking      Frans Karremans 
 
Mit Hammer und Schlüssel,  
 
geschreven door Tom van Endert. 
 
Het is in het Duits geschreven en de ondertitel is de zin of onzin om met 
een Russische motorfiets te rijden. 
 
Het boek beschrijft het begin van de M72 en de ontwikkeling naar de huidi-
ge generatie. 
In aparte hoofdstukken worden de diverse motoren besproken de zijklep-
motor, 650 cc Ural motor, 650 Dnepr motor en de nieuwe 750 Ural motor. 
 
Vier hoofdstukken behandelen de tips en trucs van de techniek. 
Ook is een mooi overzicht met afbeeldingen aanwezig over de ontwikkeling 
naar de verschillende typen. Het boek leest prettig, zeker wanneer je het 
Duits voldoende machtig bent. Alles wat je weten wilt staat in het boek. 
Daardoor is het boek zeer goed geschikt voor de beginnende Ural/Dnepr 
rijder die wat meer achtergrond over zijn motorfiets wil hebben.  
Maar ook degene welke al langer één van de genoemde Russen rijdt is het 
boek aan te bevelen.    
 
Het boek heeft 172 bladzijden, is goed gedrukt op mooi papier en uitgerust 
met diverse zwart/wit en kleuren foto’s en voorzien van een harde kaft met 
losse omslag. 
 
Uitgegeven in oktober 2003.  
ISBN 3-936600-45-7. uitgever Monsenstein und Vannerdat. 
 
Het boek kost  € 24,90 ik heb het boek via ebay Duitsland besteld, de ver-
zend kosten waren € 5,- maar wellicht is het boek ook via de Nederlandse 
boekhandel te bestellen. 
 
Meer gegevens zijn te vinden op  
www.schrauberseite.de/ural.html of op www.ural.cc.  
 
Met vriendelijke groet, 

Frans Karremans 
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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 

Groot vergiet, Flintstones-bak 
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verwachten.  
 
Tot mijn grote vreugde was het weliswaar een Ural in deplorabele toestand, 
maar wel een exportmodel. Dus schommelarmvoorvork, schermen op span en 
motor, bagagerek, chroom beugel rond het voorspatbord, valbeugel en last but 
not least: vier ronde wielen! Verder zat alles vast wat vast kon zitten, volop 
roest etc. Slopen en de overtollige onderdelen verkopen was het plan. Opladen 
en mee naar huis, waar ik met gemengde gevoelens van mijn eega werd ont-
vangen. Ja de motor zag er ook niet echt appetijtelijk uit.  
 
De volgende avond het geheel maar eens goed bekeken. De motor wilde na 
enig aandringen van mijn kant wel rond, maar geen vonk te bespeuren. Geen 
nood, andere, ouderwetse, degelijke puntjesontsteking gemonteerd en zowaar 
een vonk op beide bougies. Carburateurs schoongemaakt en eens proberen 
wat een beetje schone benzine teweeg kan brengen. Links een plofje, rechts 
geblaas. Bij nadere inspectie bleek de koppakking er uit te liggen en bij de-
montage bleken twee van de vier cilinder tapeinden naar z’n grootje. Geen 
wonder dat je als koppakking dan de geest geeft. Bij Gossie nieuwe pakkingen 
en tapeinden besteld en intussen de boel maar eens wat schoon gemaakt. 
Remtrommels en voeringen opgeschuurd, kabels etc. geolied en dergelijke. 
Gaandeweg begon ik er over te denken de combinatie niet te slopen, maar 
weer geheel op te knappen. Dit afhankelijk van of en hoe de motor zou lopen.  
Na enkele dagen vol ongeduld op de onderdelen te hebben gewacht kwam het 
spul binnen en kon er gemonteerd worden. Nog dezelfde avond liep de Ural na 
twee forse trappen. Onvoorstelbaar, hij/zij had langer dan een jaar buiten lig-
gen verkommeren. 
 
Na hem even warm gereden te hebben, de remmen, verlichting en dergelijke 
te hebben geprobeerd stond het voor mij vast: opknappen die handel. 
Dus: olie aftappen, de hele boel uit elkaar en het frame laten poedercoaten in 
Wolvega (prima adres!). Hiervoor moest wel alle rubber, silentblocks etc. ver-
wijderd worden, een beste klus, maar het resultaat is dan ook beter als nieuw. 
Het plaatwerk laten stralen en in de tweecomponentenprimer laten spuiten bij 
het inmiddels vertrouwde adres in Kampen. 
 
Toen ik dit plaatwerk op ging halen bleek de zijspanbak een groot vergiet te 
zijn. De onderkant zat vol kleine gaatjes. Wat nu? Een ander bak zoeken? Met 
polyester aan de gang? Uitstukken? Na rijp beraad gekozen voor het laatste, 
een stuk plaat gehaald en de bodem vakkundig met de decoupeerzaag er uit 
gezaagd.  Bij Pa zijn Mig-lasapparaat afgetroggeld en aan de gang. Het valt 
nog niet mee om die dunne plaat netjes te lassen, zonder dat die kromtrekt, 
maar het eindresultaat was naar mijn zin. Wel de binnenkant met polyester 
afgewerkt om de scherpe lasrand wat weg te werken. Daarna eindeloos schu-
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Korte impressie Midwintertreffen   Luijt Postma 
 
(Plaats van handeling camping “de Woensberg” in Huizen) 
 
Zoals jullie in de Kerstuitgave van “The Russian Twin” hebben kunnen lezen 
hebben we als proef een midwintertreffen georganiseerd.  
Gezien de weersomstandigheden hadden we dit treffen misschien beter het 

“regentreffen” kunnen noemen. Ondanks storm en regen hebben toch zo’n 
twintig enthousiaste mensen dit treffen bezocht. Het is een weekend ge-
worden wat kan worden gekwalificeerd als “zeer geslaagd”. Alle ingrediën-
ten voor een prima weekend waren dan ook aanwezig. Een leuke camping, 
kampvuur, ontbijtje, goeie nasihap, regen, wind en een interessante toerrit 
door het Gooi en Eemland, met een stop in Bunschoten, dus vis eten! In 
Eemnes nog even op een kerktoren geklommen en daarna een stukje lek-
ker crossen over een zandpad met veel plassen, kuilen en sprokkelhout.  
 
Wat mij betreft kan deze “proef” als geslaagd worden beschouwd en als 
vast punt op de agenda worden gezet. 

Luijt Postma 
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Hoe is het zo ver gekomen?    Gerrit Busweiler 
 
Laat ik bij het begin beginnen. De mensen die mij wat langer kennen, we-
ten dat ik graag een Dnepr of Ural in een wat mindere toestand, en ui-
teraard voor een schappelijke prijs, koop opknap en vervolgens voor een 
redelijke prijs weer tracht te slijten. Zodoende heb ik steeds wel meerdere 
Russen in eigendom. Mijn echtgenote vindt twee zijspannen echt teveel om 
bij huis te hebben, terecht want dan passen er geen fietsen meer in de 
garage en wordt het wringen om je langs de twee-en driewielers heen te 
wurmen. Gelukkig is er een uitwijkmogelijkheid in de grote loods van mijn 
ouders, waar dan ook regelmatig een Rus staat gestald. 

Klaar voor het wintertreffen? 
 
Maar goed, naast de Dnepr die ik al weer een tijdje heb, heb ik steeds wel 
weer een project onder handen, want een Rus waar de ellende uitgesleu-
teld is is wel leuk, maar eentje waar nog iets aan valt op te knappen is 
natuurlijk veel leuker. Niet dan, ja toch? Zo liep ik een halfjaartje geleden, 
op zoek naar onderdelen op internet, aan tegen een sloper. Een Ural die bij 
de eigenaar in de tuin lag te verroesten. Na een ongezien bod van mijn 
kant verwisselde de Ural  van eigenaar en kon ik hem/haar op gaan halen. 
Onderweg in de auto met aanhanger vroeg ik me af wat ik zou kunnen 
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Ural Solo en ZijspanmotorfietsenUral Solo en ZijspanmotorfietsenUral Solo en Zijspanmotorfietsen   
 

Nu ook leverbaar : 
• Tweekleurige motoren 

• Motoren met Elektrische starter 
• Motoren met aangedreven zijspan 

 
Dnepr motoren met en zonder zijspan-aandrijving 

 
Tevens altijd diverse gebruikte motoren op Voorraad !!! 

 
Alle motorfietsen worden natuurlijk met kentekens geleverd 

 
Mogelijkheid tot het officieel regelen van kentekens voor zo-
wel Ural als Dnepr, mits motorfiets in goede staat verkeert. 

 
Onderdelen voor zowel Ural als Dnepr uit voorraad leverbaar 

Desgewenst gemonteerd. 
 

Ook voor al uw onderhoud ! 
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Motocrypto 
 
Oplossing Kerstcrypto. 
 
1.oliebol, 2.piek, 3.ballen, 4.noordpool, 5.rendier, 
6.stal, 7.pegels,8.vuurwerk, 9.rotje, 
10.gillendekeukenmeid. 
 
 
Nieuwe opgave: 
 
1.Kijk op pils     b..rbl.k 
2.Geld als water in Zuid-Afrika  r.ndm..r 
3.Studiehuizen    bl.kh.tt.n 
4.Zeuren over hout    z.g.n 
5.Stapt snel naar boven   w.nt.ltr.p 
6.Verstopt kijken    u.tz.cht 
7.Consentratie    tr.ns 
8.Adrem     sp.ts 
9.Verblijven     H..z.n 
10.Soort duinkikker?    Z.ndp.d 
 

Luijt 
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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,  Mocht je toch nogmaals 
willen adverteren ermee, geef het dan even opnieuw door aan ons ! 

Te Koop : 
15-2-2004: MT11 los zijspan,met 
alle nieuwe rubbers +dekzeil. Prijs 
500euro. Zijspan is gedemonteert. 
Info:fredmaeker@hotmail.com 
 
Gevraagd:  
14-2-2004 :losse zijspanbak, zon-
der onderstel. bel 0251-252095 of 
mail bosch285@zonnet.nl 
Luc van den Bosch 
 
Te Koop: 
1-2-2004: Diverse onderdelen van 
Ural: Zuigerveren,contactslot, pak-
kingen, condensators, kleppen, 
contatpunten, benzinekraantjes, 
remblokken, koppeling en veel 
meer. Meer info Dag-
omys@hotmail.com  omgeving 
Tilburg 
 
Te koop : 
01-02-2004 : Dnepr MT-16 ge-
bouwd in 1998, ik heb tot heden 
ongeveer 7500km op de teller 
staan. Het is een klassieke zwarte 
motor in goede staat. Graag had ik 
deze motor te koop aangeboden. 

vraagprijs € 3500.Oswald Van 
Moer, 0032-496260635 
 
Te Koop: 
13-01-2004 : Dnepr k750 met 
zijspan bouwjaar '68 ned. 
kent.ook '68, voorzien van nw. 
kerin-
gen,lagers,pakkingset,accu,remvo
ering voor.,alles compleet en goed 
werkend.,geheel gerest. afgelopen 
zomer. in zeer nette staat verke-
rend moet weg , i.v.m.ruimte en 
tijd gebrek.voor maar 1800,= eu-
rotjes., B.Bas, Voorstraat 
5,  Egmond aan zee,  072-
5061438, bastweewie-
ler@hotmail.com 
 
Te Koop : 
23-12-2003 : dnepr kenteken met 
frame. bj 1994 er zit ook een in-
legvel bij voor de zijspan.heb ook 
nog een zijpan staan voor aan een 
dnepr. is een zeer strakke bak. en 
evt heb ik nog een k750 staan met 
litouws kenteken. bj 1963 en is in 
nette en lopende staat vraag voor 
het kenteken 275 euro. voor de 
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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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bak 400 en voor de k750 vraag ik 
850 euro. voor info kunnen mensen 
bellen met het nummer 0383855093 
0653511080. met vr gr Richard Bus-
weiler 
 
Te Koop : 
26-11-2003 :  Dnepr MT 9 soloma-
chine met Duitse papieren. Bouwjaar 
1975. Export-versie (Vink-import?). 
Motor- en framenummer gelijk. De 
motor is in 1988 van Nederland naar 
Duitsland geëxporteerd en heeft 
sindsdien niet meer gereden. Kilo-
meterstand ca. 6300 km. Er heeft 
nooit een zijspan aan gezeten en de 
motor heeft een solocardan. Loopt 
goed. Geen Perestroika-machine 
want deze motor is goed afgewerkt 
met degelijk laswerk. Er is 1 uitlaat-
demper een beetje slecht. Ik geef er 
een paar nieuwe (niet originele) 
uitlaten bij. Er is geen accu bij. 
Vraagprijs: 950,= Euro 
Ton Goossens 
tongoossens@daxis.nl 
tel 0548-616342 (na 19:00) 
 
Te Koop Gevraagd : 
3-11-03 : Een zwarte Ural zijspanbak 
voor montage aan een solo Ural. 
Bak moet wel rijdbaar zijn en geen 
grote schade hebben. Mocht je zo’n 
bak over hebben of toevallig in de 
aanbieding, mail dan naar mau-
rits@postmark.net of mau-
rits.prins@hccnet.nl Of bel me op nr 
0616 864525 
 
 
 
 

Te Koop : 
23-10-2003: Te koop voor Ural en 
Dnepr motoren: Gesmede zuigers 
Ø 79 (overmaat, incl. Zuiger-
veren+zuigerpen) 110 €/st. //
HAGON veerelement 106 €/st.//
Benzinekraan (Made in Germany) 
32 €/st.//Optisch element vr kop-
lamp 35 €/st.//Alu carterpan (+ 1L) 
85 €/st.//Carburateurs K68(set 
L+R) 118 €/st.+Dell-Orto PHBH 28
(set L+R) 237 €/st.//Elektronische 
ontsteking kopkleppers 179 €/st., 
zijkleppers 191 €/st.//Bobine 12 V 2 
uitgangen 63 €/st. Op 23 november 
ben ik ook op de ruilbeurs.  De 
voorraad is beperkt, dus 
evt.onderdelen reserveren op tel/
fax 0032-15/52.02.48 of mail 
mark.van.noyen@belgacom.net.  
 
Te koop : 
28-09-03 : Ural IMZ 8-123-10. solo 
uit 1997. Een mooie, goed lopende 
en onderhouden motor, met extra 
lampje op voorspatbord en een 
chromen bagagerek. Extra zweefza-
del zit erbij, incl werkplaatshand-
boeken. km 11.000. Tweede eige-
naar. vraagprijs 1500 euro. mvan-
dennieuwenhuijzen@home.nl 
 
Te koop : 
15-8-2003 : Ural M63 solo, bj. 
1972, origineel NL-kenteken. Diver-
se verbeteringen, o.a. 12 volt en 
SKF-lagers. Euro 1.500,=. C. van 
Helmond, 030-2545366. 
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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 donder-
dag 8.00 uur—18.00 uur 
  vrijdag 11.00 uur—18.00 uur 
  14.00—15.00 uur gesloten. 
 

Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland                                                   Nummer 55, maart 2004 Nummer 55, maart 2004 Nummer 55, maart 2004    

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                        Pagina  Pagina  Pagina  212121

 
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 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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