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Onderdelenbeurs 28 maart in Huizen 
 
John F. Kennedy zei eens “vraag niet wat het land voor u doen kan, maar wat 
u kunt doen voor het land”. Die uitspraak schoot mij spontaan uit de mond 
toen iemand mij vroeg wat “we” zoal voor de club deden. Eigenlijk zo min mo-
gelijk…wij kunnen wel van alles willen, maar zonder enthousiaste leden zijn we 
nergens. Simpel voorbeeld: de geringe belangstelling voor de onderdelenbeurs 
van de afgelopen keer in Huizen. Je zou bijna gaan denken dat onze Russische 
troetelkinderen alleen maar gezonder worden en dus geen medicatie meer 
nodig hebben. En toch staan er meer dan 300 “patiëntjes” ingeschreven. Het 
zou toch jammer zijn als we daardoor onze “apotheek” moesten sluiten. “Aan 
succes ten onder” heet dat dan. Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoe-
ling is. Naast het aanbieden van je overtollige spullen of het aanschaffen van 
onderdelen, is de clubbeurs een prima gelegenheid om je weer eens op je 
motor te storten en elkaar te ontmoeten. Een oud Russisch spreekwoord zegt 
“wat rijdt, dat slijt” en daar proberen we met dit soort activiteiten op in te spe-
len. Dus we zien jullie op de volgende onderdelenbeurs (maar dan weer in 
Kesteren) graag weer in groten getale tegemoet.  
En wat de uitspraak van Kennedy betreft, die heeft ook gezegd “Ich bin ein 
Berliner”. Nog al wiedes dat je dat alleen in Berlijn kan zeggen. Een Amerikaan 
zal nooit zeggen “ik ben een Hamburger”. 

Luijt Postma  
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Van de voorzitter 
 
Na weer een geslaagd voorjaarstreffen, waar ik helaas niet aanwe-
zig kon zijn. Verheug ik mij met dit mooie weer op het zomertreffen 
in Geffen. Lekker ritje met tenminste een paar kilometers voor de 
boeg. 
 
Bij het voorjaarstreffen behoort natuurlijk als gebruikelijk de leden-
vergadering. Waar de nieuwe bestuursleden Sandra en Huib geko-
zen werden. Zij gaan de plaats in vullen van Hans en Sybrand. 
Hans is in het bestuur begonnen als algemeen bestuurslid, werd in 
1998 voorzitter en ging in 2000 verder als algemeen bestuurslid en 
deed hierbij het beheer van de club winkel.  Ondanks dat Hans ge-
stopt is met zijn bestuurstaken blijft hij doorgaan met het beheren 
van de clubwinkel. Dus voor boeken of sweaters e.d. kun je nog 
steeds bij Hans terecht. Sybrand heeft vanaf 1996 op de clubkas 
gepast. Sandra gaat dat nu van hem overnemen. 
Huib gaat als algemeen bestuurder plaatsnemen. 
 
In 2004 worden er weer veel jubilea gevierd, zo ook bij de IZH fa-
briek. Deze viert namelijk het 75 jaar bestaan van de motorfiets 
productie. Gestart in 1929 met de IZH-1 en 
nu in 2004 worden er nog steeds motoren 
geproduceerd o.a. de Planeta en de Jupi-
ter. In 1946 startte de massa productie 
en sindsdien zijn er meer dan 11 miljoen 
motorfietsen gemaakt. Als je meer over 
de IZH geschiedenis wilt weten kijk dan 
eens op www.izhmoto.ru  
 
Ik hoop dat ik binnenkort  weer velen 
van jullie in Geffen zal zien. 
 
Met vriendelijke groet, Jan Was-
senaar. 
 

 Jan Wassenaar 
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laat vervolgens de veerschotel weer  rustig vieren en de klep kan uit de gelei-
der worden geschoven. Op de foto’s zie je diverse gereedschappen en hun 
werking. 
 
Volgende keer weer meer over het demonteren van een Ural.       

          Ruud 
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men in de gaten kunt zetten van 
de koppelingsveren.  
Als het vliegwiel niet alleen met 
de kracht van de poelietrekker 
los wil komen, kan je hem nog 
helpen door hem te laten 
“schrikken”. Dit doe je door er 
een tik op te geven met een 
kleine hamer, maar liever niet!  
 
Lagerblok achter het vliegwiel 
Om de krukas te verwijderen 
moet je eerst het lagerhouder 
achter het vliegwiel eruit halen. Deze zit met een aantal M6 boutjes vast. Draai 
deze eerst eruit. Er zitten twee gaten met schroefdraad in het lagerblok. Daar 
kan je twee draadeinden in draaien. Laat ze door een profieltje heen steken, 
die op de rand van het koppelingshuis steunt. Daarna draai je een paar mo-
eren op de draadeinden en draai je de moeren gelijkmatig aan zodat het lager-
blok gelijkmatig eruit komt.  
 
Krukas 
De krukas is soms wat lastig. 
Het past allemaal nét, maar als 
je de krukwang die het dichtst 
bij zit naar boven doet, kan je 
de krukas naar beneden en 
daaarna zo naar buiten 
kantelen. 
 
Demontage van de kleppen  
Om de kleppen uit de kop te 
krijgen, heb je een stukje spe-
ciaal gereedschap nodig. Het 
makkelijkste is het met een 
klepverentang, maar als je een 
boorkolom hebt, kan je vrij simpel - als je ten minste over een lasapparaat kan 
beschikken - zelf een stukje gereedschap maken  (zie voorbeeld). Om de klep-
pen te demonteren, moet je op letten dat je het gereedschap niet op de klep-
steel zet, maar op de veerschotel. Bovendien moet je ervoor zorgen, dat je de 
klepschotel in de verbranding ruimte goed tegen houdt. Druk de veerschotel 
naar beneden en verwijder de klepspietjes;  
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Van de redactie 
 
Het tweede boekje dit jaar ligt hier weer voor je. Hopelijk bevat het weer 
van alles waardoor je aandacht geboeid blijft om het in een ruk uit te le-
zen. Verderop in het blad gaan we weer verder met het demonteren van 
een Ural, natuurlijk ook weer de bekende rubrieken en een verhaaltje over 
het afgelopen, goed bezochte, voorjaarstreffen en natuurlijk het verslag 
van de inmiddels beroemde, beruchtte en verguisde Algemene Leden Ver-
gadering. Onze secretaris heeft weer zijn best gedaan hier een episteltje 
over bij elkaar te dichtten. Het afgelopen treffen was ondanks de mindere 
weersverwachtingen toch weer een prettig druk bezocht voorjaarstreffen.  
Met meer dan 60 deelnemers aan de gemeenschappelijke BBQ een stijgen-
de lijn die we hopelijk kunnen voortzetten. Met dank aan Gerrit en zijn kor-
nuiten voor de mijns inziens goede organisatie van het geheel. 
 
In het verleden heb ik al geregeld vragen van mensen gekregen over de 
mogelijkheden van een eigen forum voor de leden. Voordeel van een forum 
is bv. Dat mensen zelf hun advertenties kunnen plaatsen en weghalen en 
dat er interactief gereageerd kan worden op elkaars opmerkingen. Neem 
eens een kijkje op het forum, het zal op niet al te lange termijn de oude 
listserver gaan vervangen. Het forum is te benaderen via de website van de 
UDCN. In het menu staat een verwijzing naar het UDCN forum. Registreren 
is voldoende. We zitten nog steeds met een stukje ruimtegebrek op de 
website waardoor de downloads niet of slecht bereikbaar zijn. Wil je toch 
iets hebben mail het me even dan stuur ik het op. 
 
Momenteel ben ik (Jos) bezig met het opknappen van mijn motor. Het ui-
terlijk ondergaat een make-over. Alle delen worden gestraald en in de 
epoxie gezet. De blikken delen worden opnieuw (in Russisch groen) gespo-
ten. Wachten dus op de straler en spuiter en even geen Ural rijden dus. 
Tijd om wat verhaaltjes af te maken. Ik was al eens begonnen met een 
verhaaltje over het wintertreffen en heb dat nu afgemaakt. Leuk als je dat 
straks in je korte broek buiten zit te lezen! Ook ben ik bij een vooraan-
staand lid in Friesland geweest voor een aflevering van: ‘Het schuurtje 
van…’. Het boekje zat deze keer al snel vol dus dat houd je van ons te 
goed. Op naar de zomer met Geffen en Engeland half juli (Als hij dan maar 
klaar is!!!) 
 
Veel plezier, 

   Benno en Jos 
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Jupiter virus                                                                  Huib Stiegelis 
 
Pas op!!! Het lezen van dit artikel kan schadelijk zijn voor de gezondheid, het 
kan Jupiterkoorts veroorzaken. De lijder kan gaan lijden aan obsessieve dwang 
om te sleutelen en rijden. Verder komt soms ook verbale incontinentie voor, de 
patiënt kan dan over niets anders meer praten dan Jupiters, gevolgen zijn dat 
andere mensen je gaan negeren of ontlopen. Je bent dus gewaarschuwd!!! 
 
Voor mij begon het allemaal met een advertentie in de particulier. “Nu of nooit, 
te koop, een Jupiter 3, de motor is rijdend, Prijs 200 gulden”. Ik ben daar maar 
eens gaan kijken, de Jup zag er niet uit, veel roest, kapot zadel en rijden deed 
hij alleen maar steile heuvels af. Maar dit laatste was gevaarlijk, want de rem-
men deden het ook niet meer. 
 
Toen ik de eigenaar confronteerde met de advertentie, reageerde hij met: “Een 
paar jaar geleden reed hij nog hoor”. Ik besloot de Jup maar niet te kopen en 
begon aan de terugreis, maar ik was het dorp nog niet uit of mijn auto begon 
te weigeren, althans mijn voeten weigerde het gaspedaal in te drukken. Ver-
moedelijk had ik last van de eerste jupiterkoorts aanvallen, want toen ik keer-
de was alles weer in orde. Ik heb de Jup toen toch maar gekocht. 
 
Ik had op dat moment nog geen echte plek om te sleutelen, dus ben ik op een 
aantal kleden in mijn tuin begonnen met demonteren, hierbij foto’s en aante-
keningen makend voor de montage later. Van een vriend leende ik een straal 
apparaatje en met de nodige spuitbussen kreeg ik het frame en de rest weer in 
nieuwstaat. Ik kon beginnen aan de montage, achter brug weer aan het frame, 
wielen met nieuwe lagers en banden erop. Op die manier kreeg ik de Jup voor 
zo’n 80% in perfecte nieuwstaat terug. 20% van de onderdelen was of kapot 
of afwezig. Het werd tijd om op Internet op zoek te gaan naar een club of iets 
dergelijks. Zo belande ik bij de UDCN en met name bij Jan Wassenaar, daar 
kon ik een aantal onderdelen kopen en tips opdoen.  
 
Toch had ik nog niet alles, totdat een cliënt van mij die in het dorp bekend 
staat als ‘de drammer’ en altijd zijn zin krijgt, mij attendeerde op een motor die 
te koop stond. Het zou de zelfde motor zijn als die van mij. Bij de eigenaar 
aangekomen bleek het inderdaad om een Jup te gaan, hij was groen gespoten 
en stond te koop als ‘ex Russisch legervoertuig’. Het duurde even voor dat ik 
de beste man overtuigd had dat dit niet zo was. De prijs was 1200 gulden, 
voor minder mocht hij niet weg. Nee, dit vond ik te duur. Mijn cliënt (de dram-
mer) pikte dit niet en is 3 maanden lang iedere dag gaan zeuren bij die man, 
“Mag mijn begeleider hem voor 200 gulden kopen, enz”. En ja, na drie maan-
den werd ik gebeld, of ik de motor alsjeblieft wilde komen ophalen voor 200 
gulden, want hij werd gek van mijn cliënt. En zo kwam ik aan mijn tweede Jup. 

Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland                                                   Nummer 56, Juni 2004 Nummer 56, Juni 2004 Nummer 56, Juni 2004    

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                        Pagina  Pagina  Pagina  353535

Het  demonteren van een  Ural  motorblok 650cc (deel 2) 
Ruud Korpershoek 
 
Olie pompaandrijving 
De oliepomp wordt aangedreven door een 
tandwieltje dat haaks op de nokkenas zit, aan 
de bovenkant op het blok, onder het dekseltje 
met de zeskant. Draai de zeskant los. Gebruik 
hiervoor het liefst een goed passende zeskant 
dop. Onder het dekseltje zit het tandwiel. 
Deze zit er los in en moet eruit getrokken 
worden. 
 
Distributie 
Het distributiedeksel zit met verzonken 
schroefkoppen vast. Draai deze er uit en klop 
voorzichtig met een kunststofhamer het dek-
sel los als het vastgeplakt zit. Let op: in het 
deksel zit een stalen ring van de carter ont-
luchting! Om het krukastandwiel te verwijderen, heb je een poelie-trekker 
nodig. Eerst verwijder de centrale bout van het tandwiel. Daarna voorzichtig 
met de trekker het tandwiel eraf trekken.  
De nokkenas kan pas verwijderd worden als de cilinders eraf zijn en de nok-
volgers allemaal helemaal naar buiten staan. Achter het nokkenas- tandwiel 
zit een plaatje met twee schroefkoppen. Draai deze eruit. Het plaatje zit dan 
los. Warm met een verfstripper het motorblok op. Doe dit aan de bovenkant 
(dus buitenkant ) op de plek waar het lager zit. Het motorblok zal uitzetten 
en het lager zal los gaan zitten. Als het blok warm genoeg is, kan de nokke-
nas er zonder kracht uitgetrokken worden.  
Het tandwiel kan met een poelietrekker los worden getrokken, maar dan 
moet er wel een inbusboutje in het gaatje waar de vervroeger mee vast zit 
worden gedraaid. Als je dit niet doet, kan de nokkenas beschadigen. De trek-
ker op het tandwiel zetten en als het tandwiel eraf is, het zelfde doen met 
het lager. Deze is dan wel rijp voor de vuilnisbak! 
 
Vliegwiel 
Om het vliegwiel van de krukas af te kunnen trekken, heb je een  forse poeli-
etrekker nodig, twee bouten M10 x1 en een dopsleutel 36. Het mooiste is als 
je een krachtige slagmoersleutel gebruikt, dan beschadig je niets. 
Draai de bout een paar slagen los, zodat je ziet dat er iets ruimte ontstaat 
tussen de boutkop en het vliegwiel. Het gebruik van de poelietrekker ligt er 
een beetje aan. Mijn ervaring is, dat het  het mooist gaat als je de trekkerar-
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altijd sneeuw. Ook nu zien we in de berm en op de ‘venen’ wat flarden 
sneeuw. Hier is het iets kouder. We maken een mooie tour en stoppen bij een 
bekend adres in Malmedy voor koffie. Als wij weer vertrekken voor een rit over 
het circuit, lost groep Oost ons af. Het circuit blijkt niet meer toegankelijk te 
zijn voor gewone weggebruikers dus kijken we nog even naar een wedstrijd 
van supermotards die daar net aan de gang is. Op de terugweg naar Jalhay 
nemen we nog een kijkje in Ster. Er is daar een leuk bospad dat onder de snel-
weg doorloopt. Ook hier weer veel modder en alleen de heldhaftigste rijders 
trotseren de macht van het bos. Bij een groot modderveld besluit ik met nog 
een aantal anderen niet door te rijden en weer terug te keren naar de camping 
in Ster; je moet tenslotte ook nog terug naar Nederland en het beeld van 
Benno’s motor spookt voor onze ogen. 
 
Terug op de camping wordt het vuur 
weer opgestookt. Het begint zachtjes te 
regenen. Niet veel later zitten de meeste 
mensen binnen. Ik besluit buiten te blij-
ven en raak aan de praat met afdeling 
Zaanstad. Ik geniet van hun verhalen 
over het Elefantentreffen. Intussen komt 
de regen met bakken uit de hemel. We 
besluiten de party tent van groep Oost 
erbij te pakken en staan mooi droog bij 
het vuur. We drinken iets wat lijkt op 
Jägermeister. Op het vuur worden stroop-
wafels verwarmd. Na een poosje is het 
weer droog en stroomt ook de kantine 
weer leeg. Er wordt nog wat geëxperi-
menteerd met vuurspuwen. Een mondvol 
Reddy olie: prima resultaat. Een slokje 
Jägermeister: uitstekend. Een combi: nog 
beter. Je begrijpt het al: Ook nu wordt 
het weer laat.  
 
De volgende ochtend vroeg op voor de rit naar huis. Benno’s motor kan op de 
lege aanhanger met Sandra en Edward mee. Het reisgezelschap maakt zich op 
voor de trip. Rond tienen vertrekken we via dezelfde route huiswaarts. Het 
weer is die dag een stuk beter dan vrijdag. Ondanks het waterige zonnetje 
blijft het frisjes. Onderweg krijgt Ruud nog te maken met een plotseling opbol-
lende band, die gelukkig niet knalt. Het wiel wordt gewisseld en zonder pech 
komen we rond vijven weer in Leiden aan. Het was weer een fraai weekend. 

Groeten Jos  
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Tijdens de winter begon ik aan de revisie van het blok, nieuwe lagers, nw. 
koppelingshuis, primaire ketting, nw. zuigers en cilinders enz. Eigenlijk een oud 
blok, geheel opgebouwd uit nieuwe onderdelen. In het voorjaar werd het tijd 
om hem eens uit te gaan proberen, na veel trapwerk begon hij te leven, HIJ 
DEED HET!!! Ik was alleen vergeten hoe een tweetakt kon roken, de buren 
waren er niet blij mee. Diezelfde avond heb ik mijn lidmaatschap van Green-
peace maar opgezegd, en bovendien moet je maar eens kijken wat er voor 
rook uit hun Sirius komt als ze deze opstarten. 
 
De volgende dag zou ik gaan rijden, één trap en rijden maar. Dat was genie-
ten, met name van al die middelvingers van fietsers waar ik langs reed. Al die 
mensen waren zeker de jaren zeventig vergeten, toen reed het halve motor-
volk zo rond. Maar de pret was snel over, de Jup stopte ermee, ik kon gaan 
lopen. Ik kwam weer die zelfde fietsers tegen, wat hadden die gasten een lol. 
Op dat moment beloofde ik mezelf dat ik tot het eind der dagen Jupiter zou 
rijden en dat ik het Jupitervirus over de wereld zou gaan verspreiden, binnen 
de UDCN lig ik al aardig op schema, steeds meer UDCN leden worden door het 
virus gegrepen en hebben een Jup aangeschaft. 
 
Maar goed, ondertussen had ik een probleem, de generator werkte niet goed, 
met een volle accu had ik een actieradius van zo’n 30 kilometer. Te weinig 
voor het naderende voorjaarstreffen van de UDCN waar ik me zo op verheugd 
had. Generator doormeten, alles in orde, prima impedantie, ik wist het niet 
meer. Het voorjaarstreffen ging aan me voorbij. Zonder motor gaan was geen 
optie, dat ik met het najaarstreffen al gedaan, ondanks de gezelligheid van de 
club, voelde ik me toen heel zielig als enige zonder motor.  
 
Na een aantal weken kreeg ik een goede tip van mijn schoonvader: “Laat de 
shunt spoel eens schrikken, zet er één seconde 9 volt op, wel de polariteit be-
waken”. En ja, dit was de gouden tip, de magnetische reminentie 

was nihil na jaren stil gestaan te heb-
ben. Dit schijnt wel vaker voor te 

komen bij gelijkstroom gene-
ratoren. 

 
Eindelijk kon ik naar 
een treffen van de 
UDCN, het zomertref-
fen in Schoorl was 
een succes, ik was 
wel een as van de 
motorophanging 
kwijtgeraakt, maar 
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dit was zo weer in orde. Tijdens dat weekend zag je ook veel kinderen, ik be-
sloot toen om op zoek te gaan naar een Jupiterbakje, dan kon mijn zoon ook 
mee.  
 
Een paar maanden later belde Jan Wassenaar, “Huib, ik heb een nieuwe Jupi-
terbak liggen voor je”. Op een prachtige dag ben ik met een vriend op weg 
gegaan naar Friesland, daar de bak in de aanhangwagen gelegd en na een 
paar bakken koffie weer op weg gegaan richting Dordt. We waren nog niet op 
de afsluitdijk of het begon ontzettend te sneeuwen. Het was te glad om te 
stoppen, dus maar door glijden. Maar rond Amsterdam kreeg ik er spijt van, 
mijn nieuwe bakkie liep aan alle kanten vol met opspattend pekelwater. Ik heb 
er later veel werk aan gehad om hem weer roestvrij te krijgen. Hierna wel alle 
lagers vernieuwd en opnieuw gespoten. Zodoende kon ik een nieuwe bak aan 
mijn Jupiter monteren. Het was wel even wennen zo rijden, maar ondertussen 
kan ik de omgeving van Dordrecht weer onveilig maken en heb ik met mijn 
zoon het zomertreffen kunnen bezoeken. 
 
Deze winter ben ik bezig aan de opbouw van mijn tweede Jupiter, deze houd 
ik solo. De nodige onderdelen komen van een donor motor die ik uit een boer-
derij gevist heb. Aanvankelijk leek hij geheel onder gescheten te zijn door var-
kens en kippen en daar nog een laagje stro overheen. Maar wat bleek thuis, de 
beste boer had hem vooraf geheel bedekt met tectyl, met een beetje petrole-
um en een doek toverde ik een volkomen gave motor te voorschijn, althans 
genoeg goede onderdelen voor de tweede Jupiter. 

 
Huib Stiegelis, 
UDCN lid 
 
PS Als mensen in je omgeving verschijnselen van                                          
Jupiterkoorts gaan vertonen, neem dan met spoed contact  
op met de patiënten vereniging. Het adres kun je verkrijgen  
via het secretariaat van de UDCN. 

Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland                                                   Nummer 56, Juni 2004 Nummer 56, Juni 2004 Nummer 56, Juni 2004    

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                        Pagina  Pagina  Pagina  333333

De volgende ochtend ont-
bijten we buiten. Helaas is 
het niet koud genoeg. Er is 
die nacht dan ook geen 
sneeuw gevallen. De rook-
worsten van Henk smaken 
weer uitstekend. Dan 
maakt een grote groep 
zich op om een ritje te 
gaan maken. Benno draait 
iets te enthousiast het 
parkeerterrein op. Zijn 
motorfiets valt voorover 
om het 4e wiel te zoeken. 
De bakkenist knalt tegen 
het zijspanruitje aan, dat spontaan afbreekt.  
 
Benno mag vandaag de pechprijs in ontvangst nemen want nog geen 30 minu-
ten later is het weer raak. In ons enthousiasme om leuke onverharde bospaad-
jes te vinden, vinden we 
regelmatig modderpaden 
die iets te gemeen voor 
onze fietsen zijn. De ban-
den lopen vol en binnen de 
kortste tijd sta je vast in de 
vette klei. Met man, macht 
en motor worden de span-
nen dan weer losgetrokken. 
Benno dacht daar met zijn 
MT-16 wel alleen uit te 
kunnen komen en geeft 
zijn fiets de sporen. Plotse-
ling horen we een rare tik 
en zijn fiets staat vast. Het 
differentieel van het aange-
dreven span heeft het be-
geven. Een of meerder 
tandjes zijn uit een tandwiel geslagen: Einde Oefening! We trekken met een 
groot touw alle vastgelopen motoren uit de modder, Benno’s motor incluis.  
 
Deze wordt door de Ural trike naar een restaurant aan het begin van de weg 
gesleept. Die halen we later wel weer op. Benno stapt bij Henk in het span en 
vrolijk zetten wij onze tour voort. Bij Signal de Botrange ligt in de winter bijna 
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heerlijk aan zo door het 
Vlaamse land. Weinig ver-
keer en veel te zien. Al 
gauw staan we bij de Sp-
hinx fabrieken in de Maas-
trichtse avondspits. Na 
Maastricht bij Margraten 
rechtsaf de voerstreek in 
richting Verviers. Wat een 
prachtig landschap.  
 
We rijden bovenop een 
heuvelrug met een fantas-
tisch uitzicht over de gehe-
le streek. Het begint nu 
ook donker te worden en na wat keren gestopt te hebben om op de kaart te 
kijken bereiken wij tegen zessen de camping in Jalhay.  
Er zijn al een aantal leden op het terrein. Er worden handen geschud en 
praatjes gemaakt. Dan maken wij onze tentjes op voor de nacht. Daarna de 
gebruikelijke taferelen: biertje drinken, eten, kampvuurtje stoken. Sandra Kor-
pershoek en Edward hadden de auto meegenomen met een karretje vol met 
droog stookhout. Hier hebben we het hele weekend van genoten. Dan komt 
groep Oost het terrein op gereden. Deze leden hebben tenminste de juiste 
(wintertreffen) mentaliteit. Ooit gezien in de bossen bij -5ºC., waar ze friet aan 
het bakken waren. Ja, eerst aardappels schillen, snijden, voorbakken en na-
bakken. Zij blijken dit jaar wat minder winterhard als ik hoor dat ze de grote 
slaapzaal nemen. Groot gelijk met al die modder buiten! 
 
Zoals altijd brachten ze Jos 
met zijn accordeon mee en 
in de kantine werden allerlei 
(Tukse) klassiekers ten ge-
hore gebracht. Oerend hard 
brulde de hele zaal mee. 
Later die avond verdaagden 
we met zijn allen weer bui-
ten bij het kampvuur, waar 
het zinnigheidgehalte van 
de gesprekken daalde. Laat 
dook ik die avond mijn bed-
je in. 
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Voorjaarstreffen 2004     Trees Schipper 
 
Eindelijk is het zover!! De kinderen kijken al weken uit naar het kamperen met 
de U.D.C.N, maar het weer dreigt roet in het eten te gooien. De hele dag re-
gent het pijpenstelen, gaan we wel of niet. 
 
Als het tegen 5 uur toch nog droog word gaan we onder het motto “we zien 
wel” toch de spullen maar op de motor knopen. Zelf rijd ik op een Suzuki In-
truder maar mijn man is sinds zón 2 jaar besmet met het Ural virus (en nog 
bedankt Roelof). De grote tocht kon beginnen. Helemaal naar het verre Dwars-
gracht, zo’n 15 minuten bij ons vandaan. 
 
Onze oudste zoon Kevin bij mij achterop, en onze jongste Joran in ’t bakkie. 
Met de wegwijsbordjes van de U.D.C.N. hadden we het Histomobiel snel ge-
vonden.Het leek erg rustig op de camping en even dachten we op een camper-
treffen terecht te zijn gekomen, maar toen zagen we de eerste Urals al staan 
glimmen. 
 
Mijn man zag direct 
alweer bekenden, 
want die was al 2x 
op een wintertreffen 
geweest. Even een 
leuk plekje zoeken 
waar we onze tentjes 
konden opzetten. We 
hadden de tenten 
net staan of het be-
gon weer te regenen. 
Snel alle helmen, 
jassen en tassen in 
de tent.  
 
Wel jammer dat de 
kantine niet los was, 
dus zaten we met z’n allen in de serre, koud en donker met een paar kaarsjes 
aan. Maar wel gezellig. Later op de avond werd het toch nog droog en kon er 
een kampvuur gemaakt worden. Handig om zo je kleren weer te laten drogen, 
en de ruggen weer op te warmen. En dan de tent in en slapen, maar dat valt 
niet mee als je buurman nogal luidruchtig snurkt !! 
 
De volgende morgen een lekker ontbijtje en hebben toen het museum nog 
bewonderd. De opkomst van dit treffen was groot ondanks het slechte weer op 
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vrijdag, maar de 
weergoden hadden 
het op deze zaterdag 
goed met ons voor. 
 
Tegen 13:00 uur werd 
het tijd voor de toer-
rit, een prachtig ge-
zicht al die zijspannen 
achter elkaar aan. Het 
is dan ook sneu als er 
al iemand vrij snel 
pech heeft, maar het 
mooie is dat iedereen 
elkaar helpt en op 
elkaar wacht. 

 
De rit verliep verder voorspoedig, over mooie dijkjes en door kleine dorpjes. En 
het stuntteam van de club liet zien dat je met een Ural ook nog leuke danspas-
jes kunt maken. Even een terrasje in Ossenzijl. Met warme chocolademelk en 
een ijsje voor de kids (brrr) toen weer richting Dwarsgracht. 

 
Het vergaderen rond 
het kampvuur was erg 
gezellig en onge-
dwongen. En toen ze 
dan ook iemand zoch-
ten om een stukje in 
het clubblad te schrij-
ven, leek het mij wel 
wat om als de vrouw 
van …  hier op in te 
haken. 
 
Toen was het tijd 
voor de bbq, we heb-
ben lekker gegeten en 
de dikke patat vonden 

vooral de kids heerlijk. Daarna weer met z’n allen om het kampvuur lekker 
warm een drankje erbij en weer gezellig. Daarna weer gesnurk  !! 
 
Op zondag lekker uitgeslapen weer aan het ontbijt. Daarna nog even kletsen 
en langzamerhand weer de spullen op de motor gepakt en weer richting huis-
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onder het dak van een benzinestation. Wat zwabbert dat ding hoorde ik Ruud 
zeggen. Ik had daar nog niets van gemerkt. Ik gaf eens een zetje tegen de 
achterkant van de motor en het apparaat slingerde heen en weer alsof het 
niets was. Wiel eruit. Alle spaken bleken los!!! Een spaghettiwiel hoor ik Ruud 
zeggen. Reservewiel met noppenband (5 jaar geleden speciaal voor het winter-
treffen gekocht) eronder. Nu nog even naar de ontsteking kijken. Alles leek in 
orde. Op weg maar weer. Nog geen 2 km later weer aan de kant. Mijn motor 
loopt nu op één poot. Dit is geen doen. De regen komt nu ook echt met bak-
ken naar beneden. Ik neem de beslissing om nog door te rijden tot Schoonho-
ven. Als het dan nog zo zou gaan zou ik terug rijden, om mijzelf en de anderen 
een lijdensweg te besparen. Eerst nog maar eens even naar de bougies kijken. 
Aha, de linker bougie is vet. Bij de familie Van Noyen in België noemen ze zo-
iets een ´pekelbougie`. Nieuwe erin en ja hoor hij rijdt weer als de duivel. 
Gelukkig!!!  
 
Inmiddels is het laat geworden. Henk zou om 10:00 uur bij de pont staan en 
het is nu 10:45. De pontbaas laat weten dat Henk alvast is doorgereden en dat 
hij ons onderweg misschien wel weer zou tegenkomen. Ja, vast wel denk ik 
nog, die zien we pas weer in Jalhay! Op de pont Benno gebeld met de mede-
deling dat hij richting Hilvarenbeek kan vertrekken. Na de pont bij Gorinchem 
een heel stuk snelweg gepakt (eigenlijk tegen onze principes). De windstoten 
vliegen hier om onze oren. Makkers staakt uw wild geraas!!! Toch komen wij 
steeds dichter in de buurt van Hilvarenbeek. Een wit wegrestaurant aan de 
doorgaande weg had Benno gezegd! Wij komen niets van dien aard tegen en 
opeens zitten we bij de afslag Hilvarenbeek. Onderaan de afslag is een par-
keerplaats en we besluiten hier op Benno te wachten. Eerst maar eens kijken 
of hij mobiel te bereiken is. Ruud krijgt alleen zijn voicemail te pakken. Dan 
opeens het geronk van iets Russisch en daar komt Benno met zijn Dnepr de 
bocht om zeilen. Ook hij had het restaurant niet gevonden, wat niet zo gek is 
als blijkt dat er een nieuwe weg langs Hilvarenbeek is gemaakt. We besluiten 
in het dorp een cafeetje op te zoeken. Als we afstappen rinkelt Benno´s tele-
foon. Het is Henk. ´Waar zit je?`, vraagt Benno. ´In Hilvarenbeek!`, is het 
antwoord van Henk en een tel later komt ook Henk het pleintje oprijden. Dit 
had niemand meer verwacht. Het reisgezelschap is compleet en gaat nu eerst 
aan de koffie met een uitsmijter. Na een klein uurtje maakt ´the fellowship` 
zich op voor het tweede deel.  
 
Als we net lekker aan het rijden zijn schieten opeens de vonken uit de dynamo 
van Ruud zijn Ural. Met allerhande gereedschap wordt zo goed en zo kwaad 
het gaat de dynamo van de motor afgehaald en opengemaakt. Één van de 
metalen rotorvinnetjes blijkt te zijn afgebroken. Metaal moeheid? De wikkelin-
gen zijn slechts licht beschadigd en met drie vinnen werkt de dynamo vast ook 
wel. De boel wordt weer in elkaar gezet en al gauw rijden we weer. Het rijdt 
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Wintertreffen 2004       door : Jos Luyckx 
Ster dit jaar te ver, maar Jalhay was weer oké! 
 
Toen het wintertreffen tijdens een bestuursvergadering in november ter sprake 
kwam, was nog niets zeker. De Oekraïense stichting die de camping in Ster 
beheerd, had net zijn beheerder ten grave gedragen en het bleef hierna stil 
rondom ons vaste stekkie voor het wintertreffen in Belgie. Jan van de Raat 
maar eens gebeld. Hij wist van het overlijden en wist ook te vertellen dat de 
camping wellicht gesloten zou worden. Jan die de mensen aldaar een beetje 
kent zou de camping opbellen. In de loop van die week belde hij mij terug om 
te melden dat hij geen contact met ze kreeg. Ook ik probeerde het nog een 
aantal keer, maar zonder resultaat. Benno moest in december voor zijn werk 
naar Limburg en zou dan op de terugweg via een flinke omweg eventjes pools-
hoogte gaan nemen. Hij trof in Ster een nieuwe beheerder aan. Met een nieuw 
telefoonnummer, e-mail adres en een opgewekt humeur keerde hij huiswaarts. 
In het weekend daarop konden wij in de R.T. vermelden dat het wintertreffen 
dit jaar weer in Ster kon worden gehouden. In de aanloop naar kerst kreeg 
Benno echter een telefoontje dat het toch niet door kon gaan. Er waren een 
aantal beslommeringen die de kersverse eigenaar niet rond kon krijgen en zo 
moesten we toch nog uitwijken naar Jalhay. Er werd melding van gemaakt op 
onze website want het was nu te laat voor een nieuwsbrief.  
In Jalhay waren wij al een aantal keren eerder geweest. Het terrein staat be-
kend als zeer modderachtig en mogen de motoren niet naast de tent staan, 
wat betekent dat je met je spullen moet lopen sjouwen. De herberg La Gileppe 
is echter net zo goed en gezellig als die in Ster. Dus op naar het Wintertref. 
 
In de week voorafgaande aan het wintertreffen had ik met Ruud Korpershoek, 
Henk van der Ham en Benno van Ham afspraken gemaakt over het met elkaar 
oprijden naar Jalhay. Ik zou Ruud in Leiden oppikken en samen doorrijden 
naar Schoonhoven. Hier hadden we afgesproken met Henk. Gedrieën zouden 
we oprijden naar Hilvarenbeek waar we Benno zouden oppikken in een weg-
restaurant. Hierna dwars door Vlaanderen, stukje Maastricht en dan bij de 
voerstreek Wallonië in. Het weerbericht loog er niet om die dag: Fikse regen-
buien en windkracht 9 met windstoten. De Belgische teletekst gaf een wat 
optimistischer beeld: Regen met op zaterdag en zondag kans op natte sneeuw-
buien en lichte vorst in de Ardennen. Mooi zo! 
 
Om 8 uur vertrok ik uit Noordwijk en merkte gelijk al dat mijn motor niet lekker 
liep. Het was druk op de weg want de voorspelde regenbuien kwamen ook 
daadwerkelijk uit de hemel vallen. Bij Ruud nog even gekeken wat er mis zou 
kunnen zijn maar niets gevonden. Na 10 kilometer gereden te hebben liep mijn 
motor zeer beroerd. Ik vroeg Ruud om eens een stukje te rijden op mijn motor 
om te kijken of hij kon zien wat er scheelde. Bij Alphen de motoren geparkeerd 
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waarts.  
 
Wij en de kids von-
den het zeker voor 
herhaling vatbaar 
Dus tot ziens op één 
van de volgende 
treffens. 
  
 
 
 

Trees 
Schipper 
(de vrouw van Martin ) 
 

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 
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geen gevaarlijke situaties laten ontstaan. Natuurlijk is beneveld rijden uit den 
boze maar dat tref ik gelukkig niet zo vaak aan bij onze ritten. 
 
Rijd ze, 

Benno 
 

Het toerrit protocol 
 
Het nu volgende stukje is bedoeld als leidraad, de kern van de zaak is samen 
te vatten in het volgende : 
 
DE VEILIGHEID VAN DE DEELNEMERS ÉN DE ANDERE WEGGEBRUIKERS 
STAAT VOOROP! 
 
• De organisatie kondigt de geplande vertrektijd van de toerrit ruim van 

tevoren aan. Iedereen moet de rit starten met voldoende benzine in de 
tank, dit om onnodig stoppen tijdens de rit te voorkomen. 

• De route staat op papier, eventueel met de lokatie van een gepland 
rustpunt, hoe laat hier aangekomen gaat worden en, indien aanwezig, 
het telefoonnumer. Indien goed gedocumenteerd kan de toerrit dan 
ook individueel gereden worden. 

• Maak de rit niet te lang ( max 50 km) 
• Vermijd zoveel mogelijk GEVAARLIJKE kruispunten, stoplichten en on-

duidelijke verkeerssituaties. 
• De organisatie wijst voor vertrek iedereen op het feit dat de deelne-

mers op eigen verantwoording meedoen, dat een ieder verzekerd dient 
te zijn en dat de motorfietsen moeten voldoen aan de wettelijk gestel-
de eisen. 

• Het spreekt vanzelf dat de bestuurders voor en tijdens de toerrit geen 
alcohol drinken of andere geestverruimende middelen tot zich nemen. 

• Krijgt er iemand pech, stop dan op een veilige plek. Een daarvoor aan-
gewezen persoon meldt dit bij de kop van de toerrit. Deze rijdt door tot 
een veilige plaats gevonden is om met zijn allen te stoppen. De ge-
strande deelnemer wordt door één persoon geholpen. 

• Als er meer dan 15 motoren meedoen aan de toerrit, wordt de groep in 
twee of meer groepen opgesplitst 

• Hoewel de route individueel te rijden moet zijn, is het wenselijk dat er 
twee mensen meerijden die de route kennen. 
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Follow-up systeem en toerritten         Benno van Ham 
 
Het afgelopen treffen werd me tijdens de toerrit al snel weer iets duidelijk. Het 
follow-up systeem wat we af en toe gebruiken heeft toch wel degelijk een aan-
tal voordelen boven het ongeregeld achter elkaar aan rijden wat we meestal 
doen. Voor de onbekenden met het systeem hier een korte uitleg. 
 
Het follow-up systeem is erop gebaseerd dat er maar twee mensen in de toer-
rit een vaste plaats in de kolonne kennen, te weten de eerste en laatste man 
van het veld. De anderen kunnen een routebeschrijving ontvangen van de 
organisatie, maar het systeem maakt dit niet noodzakelijk.  
 
Hoe werkt het dan ? 
 
De eerste man kent de rit goed en weet de moeilijke punten van de route in te 
schatten. Bij elk punt waar deelnemers de weg kwijt zouden kunnen raken 
geeft hij een signaal aan de direct daarachter rijdende motorfiets. Deze stopt 
op dat punt op een veilige manier en blijft staan totdat de gehele stoet gepas-
seerd is. Als de laatste man weer in beeld komt kan de staanblijver achteraan 
in het veld aansluiten en zijn weg vervolgen. De laatste man kent natuurlijk de 
route ook goed. Ondertussen is de groep verder gevorderd en zijn er op lastige 
punten weer andere motorrijders blijven staan. Let op, deze rijders die de rou-
te afbakenen moeten dit natuurlijk niet doen door midden op de kruisingen te 
gaan staan. A is dit verboden, B is het ook nog eens gevaarlijk en onnodig. 
doordat de staanblijvers blijven staan totdat de laatste man voorbij is hoeft de 
rest van de groep niet lang te zoeken. De allerlaatste man kan indien nodig 
contact zoeken met de kopman via telefoon of zoiets.  
 
Door te rijden volgens dit systeem kan iedereen in de groep ongehaast in zijn 
eigen tempo volgen en dat rijdt wel zo ontspannen. Stoplichten en kruisingen 
geven veel minder problemen omdat de richting duidelijk is en bij de volgende 
afslag toch weer een motor staat. 
 
Leuk extraatje van dit soort ritten is het feit dat je tijdens de rit geregeld aan 
de kant kunt staan zwaaien naar de rest van de groep en dat je positie binnen 
de groep geregeld wisselt. Nu eens rijd je helemaal op kop dan weer ergens 
achterin. De keren dat we dit systeem gebruikt hebben is het mij altijd perfect 
bevallen en daarom denk ik dat we vanuit de club toch maar eens moeten kij-
ken of we dit als standaard systeem kunnen invoeren bij toerritten.  
 
Verder vind je hiernaast nogmaals ter verduidelijking het toerritten-reglement 
van de club. Zoals je in dit document kunt lezen is tijdens een toerrit iedereen 
voor zichzelf en zijn motor verantwoordelijk en moet hij door zijn rijgedrag 
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De Russische keuken 
(Roeska-ja Koechnja) 
 
Grootvorstin Schakovski vertelt van haar Russische 
dienstmeisje Tanja, dat ze een afschuw had van 
de eetgewoonten van West-Europese gasten. “Ze 
eten maar een paar hapjes; net vogeltjes” vond 
ze. Toendertijd moest in Rusland elke degelijke 
huisvrouw haar laatste dubbeltje uitgeven om al 
haar gasten te kunnen laten genieten van alle lekker-
nijen tussen borsjtsj-soep en het toetje baba (oud 
moedertje)  Maar de goede tijd is voorbij; in een Parijs 
restaurant at eens een voornaam heer, een van de weinige nog in leven 
zijnde grootvorsten van Rusland. Hij at patrijs, gevuld met truffels, naar beste 
traditie uit de vaderlandse keuken. De rekening werd hem aangeboden, maar 
deze was zo hoog, dat hij de gerant liet troepen. “Zijn patrijzen zo zeldzaam, 
dat er zulke krankzinnige bedragen voor betaald moeten worden?” De gerant 
maakte een diepe buiging en antwoordde hoffelijk: “De patrijzen zijn niet zeld-
zaam geworden, Keizerlijke Hoogheid, maar de Russische grootvorsten”.  
 
Hoe dan ook, afgezien van Tanja en de grootvorst, wat men lekkere hapjes 
noemt, vindt men waarlijk in de meer dan duizendjarige Russische keuken. 
Maître Vatel was een keukenchef in dienst van de beroemde strateeg prins 
Louis Conde. Van hem wordt verteld dat hij zelfmoord gepleegd heeft met zijn 
eigen hakmes, omdat de bestelde zeevis niet op tijd bezorgd was. Dat gebeur-
de in het jaar 1656. Het is bekend dat vis zeer eiwitrijk is. Bij de kustbevolking 
van elk land staat dagelijks vis, in welke vorm dan ook, op het menu. Men kan 
heden ten dage overal vis krijgen. Huisvrouwen uit Maastricht of Winterswijk 
kunnen net zo gemakkelijk visspecialiteiten in hun menu opnemen als de Rus-
sische huisvrouw, die dicht bij water of een visrijke rivier woont. Of dat nu de 
koninklijke tarbot “de fazant van het water”, de vlugge beekforel, door de 
Fransen “het kleine danseresje” genoemd, of een bemoste karper is –
visgerechten hoorden altijd al tot de zeer bijzondere tafelvreugden.  
 
Keizer Domitianus liet zelfs een keer de Senaat midden in de nacht vergaderen 
over de bereidingswijze van Tarbot. Maar de Russische keuken staat wat be-
treft een specialiteit toch bovenaan. Een specialiteit waarvan de heerlijke 
smaak slechts door de kostprijs overtroffen wordt –de echte kaviaar uit de 
Kaspische Zee (gezouten kuit van de steur). Een grootmeester in de kook-
kunst, de Fransman Brillat-Savarin, brengt ergens naar voren dat de vissen 
zonder twijfel nog van voor de zondvloed stammen. De vis is het enige dier dat 
tijdens de zondvloed zijn spreekwoordelijke levendigheid behield en geen ge-
bruik hoefde te maken van de gastvrijheid van de ark Noachs. De dichter Lo-
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rinc Szabo, beweert dat vissen, als ze werkelijk gelukkig zijn, dromen van een 
wereld zonder land. Daar zou ik aan toe willen voegen dat ze in geen geval van 
het nu volgende Russische visrecept moeten dromen, daar dit hun levensda-
gen aanmerkelijk zou verkorten. 
 
Makreel aan het spit: 
 
• 1 kilo makreel, 3 uien, citroensap, ½ kopje slaolie, 3 eetlepels azijn, 1 

bosje peterselie en zout. 
• De vis uithalen, koppen eraf snijden, flink wassen, met zout inwrijven, 

met citroensap bedruppelen en aan het spit braden.  
• De uien schillen, dun schaven, zout toevoegen, dit enige minuten in 

laten trekken, dan goed uitdrukken en mengen met de fijngehakte pe-
terselie, de slaolie en de azijn.  

• Deze massa gelijkmatig over de bodem van een schotel verdelen, de 
gegrilde makrelen erop leggen en direct opdienen. 

 

Prijatnogo appetita 

Kort verslagje van een bezoekje aan de VVLM 
 
Dat alcohol vreemde bijwerkingen heeft, is bekend en dat men onder invloed 
soms onbezonnen besluiten neemt, weet een ieder. Wat mij overkwam was 
het volgende: Tijdens een tussenstop naar “Delfsail” kwam ik in het clubhuis 
van de VVLM terecht, beter bekend als Vereniging Van Lullige Motoren. Voor ik 
het wist had men mij hiervan lid gemaakt. Deze week viel er een brief van 
deze vereniging op mijn mat, een uitnodiging voor een treffen op het aan-
staande Pinksterweekend. De weersvoorspellingen waren gunstig en het leek 
mij een goed plan daar eens naartoe te rijden. Om niet te veel op te vallen 
nam ik de solo, als mijn meest lullige vervoermiddel. Een verstandige keuze 
bleek later, omdat er nogal wat files stonden. Zonder noemenswaardige pro-
blemen arriveerde ik op de plaats van handeling, waar ik hartelijk door Rob en 
Arno werd ontvangen. Het viel mij op dat er naast VVLM leden toch nog aardig 
wat UDCN mensen aanwezig waren. Het is een fantastisch weekend geworden 
en ik heb zeker geen spijt van mijn “onbezonnen” besluit. Aardig nog om te 
vertellen is dat sommige mensen de voorkeur geven aan een Romney loods in 
plaats van een tent. Dat er ’s nachts veel Goldwings over de Friese wegen rij-
den. En er sinds kort naast de elf steden tocht, ook een elf woonerven tocht 
kan worden gereden. Voor dit laatste evenement kan men zich aanmelden bij 
Arno. 

Luijt Postma  
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• Òf een rit die eindigt in rammelende onderdelen en met vervolgens 
destructieve gevolgen (lees het verhaal van G.B. in The Russian Twin-
Nr.55, die zelfs de voorkeur geeft aan Dnepr boven Ural wat betreft de 
mogelijkheid tot het verkrijgen van zijn ultieme climax).      

 
Alsof deze varianten nog niet genoeg zijn wordt nu zelfs de mogelijkheid gebo-
den om met je eigen Ural 650 zijspan motor een reis te maken door Kazakstan 
en Kirgizië! “Niet veel toeristen zijn je hier voorgegaan” staat er dan nog bij!  
Trouwens toch wel jammer voor de echte die-hards (Dnepr rijders) die kenne-
lijk niet mee mogen ? Motormasochisten zijn we die het zalig vinden om weer 
de klagen en te kermen bij het in de steek gelaten te worden door de techniek. 
We genieten intens van het onderdanig blootstellen aan de nukken van onze 
Russische meesteressen. Leg dat nou maar eens uit aan je collega’s…….   
 
Met vriendelijke groeten en iedereen schaamteloze sleutelvreugde toegewenst, 
 

Març Roest 

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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Russische meesteressen      Marc Roest 
 
Al vanaf mijn middelbare schooltijd ben ik gefascineerd door de Russische 
wonders op drie wielen. Zo’n kollos op drie wielen met achteruitversnelling, 
zweefzadels en reservewiel waarbij door de firma Motim uit Maasland in het 
verleden ook nog eens levenslange garantie gegeven werd zolang er maar 
voldoende Marly’s wonderolie in gedaan werd, dat   moest toch wel goed zijn. 
 
Dit werd bevestigd door de be-
schrijving in Motor Magazine 
1973-’74: “Deze machine heeft in 
Sovjetunie veel succes geoogst, 
dankzij de lange afstanden die zij 
kan afleggen, het stevige frame 
en de elastische motor”.  Het idee 
dat de Russen zelf jaren lang 
moesten wachten  om dit geliefde 
voertuig te kunnen kopen gaf mij 
bij kijken naar de folder alleen al 
het gevoel van rijkdom en geluk-
zaligheid. Duitse concurrenten 
hadden soortgelijke motorfietsen 
op de markt, maar die zagen er 
lang niet zo stoer uit. Bovendien waren die stukken duurder en dat zou toch 
alleen maar een grotere afschrijving betekenen ?  
 
Na jaren van ontrouw en vele omzwervingen ben ik eindelijk toch beland bij de 
Russische meesteressen. Ik ben zelf tot de conclusie gekomen dat het sleute-
len aan motorfietsen mij meer voldoening geeft dan het rijden zelf. De meeste 
motorfietsen heb ik dan ook kort na opgeknapt te hebben weer verkocht. De 
uitdaging was tenslotte weg… 
 
Het gevoel van onzekerheid gedurende de motorritten kan soms leiden tot een 
climax. Het is mij echter niet geheel duidelijk wat bij de overige clubleden het 
meeste gevoel van gelukzaligheid geeft:  
 
• Een rit zonder problemen (wat toch misschien wel gezien kan worden 

als een enigszins saaie ervaring), 
• Een rit waarbij de techniek onze sleutelvaardigheden op de proef stelt 

(wat leuke verhalen oplevert zoals het vervangen van een lekke vlotter 
door een stuk kurk uit een wijnfles),  
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Zomertreffen in Geffen 2,3 en 4 juli 2004 
 
Nadat we jarenlang Geffen met rust hebben gelaten is het weer eens 
zover. Dankzij de liefdevolle zorgen van de families v.d. Leest, v.d. 
Berg en v.d. Broek is het weer gelukt om Geffen te regelen voor het 
zomertreffen dit jaar, inmiddels is het de 3e keer dat we deze locatie 
bezoeken. Gelegen nabij het mooie Den Bosch in de provincie Noord-
Brabant gaan we ons hier weer vergastten. 
 
Op het veld is voldoende ruimte om een plaats voor de tent of cam-
per te zoeken en met elkaar kennis te maken. Als het warm is 
(natuurlijk wil ik bijna zeggen) ligt er vlakbij een mooie zwemplas 
waar je gebruik van kunt maken. Bij slecht weer wordt er voor een 
schuilplaats gezorgd. Voor koffie en thee wordt ook gezorgd !!. Het 
ontbijt is niet inbegrepen, maar er zijn genoeg winkeltjes in de buurt. 
 
• Vrijdag aankomst en bijleuteren onder het genot van een kopje 

koffie of iets anders. 
• Op zaterdag natuurlijk de bekende toerrit en BBQ met daarna 

weer het borrelen met elkaar, dit keer onder het genot van live 
Bluesmuziek. 

• Op zondag gaan we weer braaf naar huis toe. 
 
Opgeven kan telefonisch bij  
Fam. v.d. Leest  073-5322340  
Fam. v.d. Berg 073-5323397 
 
Doe dit wel op tijd want vol is vol !! 
 
Kosten van dit weekeinde bedragen 
ca. 10 euro per tent en eveneens 10 euro voor de BBQ. Dit zijn de 
benaderingsbedragen omdat het exacte bedrag ten tijde van persen 
nog niet bekend was. Veel zal het echter niet afwijken.  
 
Voor de routeplanners onder ons, het adres is Familie v.d. leest, 
Heesterseweg 30, 5386 KT Geffen. 

Afslag Oss/Heesch op de A50 
nemen. Rijksweg 59 links vol-
gen. Op rotonde (na. ong. 700 
mtr.) linskaf naar Geffen. Het 
terrein ligt na ca. 500 meter 
aan de linkerkant. 
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Verslag algemene ledenvergadering d.d. zaterdag 8 mei 2004 
Voorjaarstreffen in Giethoorn 
Aanwezige bestuursleden: Benno, Hans, Jos en Luijt. Afwezig: Frans, Jan, Ro-
bert en Sybrand. 
Aantal aanwezige leden: 60. 
 
1. Opening 
Omdat Jan in verband met vakantie afwezig is, treedt Benno op als interim-
voorzitter. Namens het bestuur heet hij iedereen van harte welkom. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat 
Het bestuur heeft vier maal vergaderd. De post (voor zover die interessant 
was) is via de clubbladen bekend gemaakt. Op 1 mei hadden we 270 leden. 
Gedurende het jaar zijn er 60 leden uitgeschreven. Reden: ze hebben opge-
zegd, of geen contributie betaald. 
3. Verslag penningmeester 
Er is geen verslag omdat Sybrand afwezig is. 
4. Verslag kascommissie 
De stukken over 2003 zijn in orde bevonden. Met dank voor zijn inzet wordt de 
penningmeester hiervoor gedechargeerd. Tevens worden Cees, Huib en Robert 
bedankt voor hun werk. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: Cees, Henk 
en Jos v.d. Haar. 
5. Vaststellen contributie en vrijmaken gezinsleden 
De financiën laten zien dat de club langzaam inteert op haar reserve. Ter voor-
koming van een drastische verhoging van de contributie in de toekomst, krijgt 
het bestuur toestemming om deze in 2005 zonodig met € 1,00 te verhogen. 
Het gezinslidmaatschap biedt geen aanwijsbare voordelen en geeft bovendien 
veel administratieve rompslomp. Daarom zijn partners voortaan automatisch lid 
en blijven kinderen onder de zestien gratis. 
6. Verslag redactie 
Het clubblad draait goed, met dank voor de kopij. Vooral zo doorgaan! Benno 
heeft te weinig tijd om de clubsite bij te houden. Gevraagd wordt of er mensen 
zijn die de site in de toekomst willen overnemen. Gerrit en Ruud bieden aan 
om te helpen, maar hebben op dit moment nog te weinig kennis in huis om 
aan de site te bouwen. Wordt vervolgd. 
7. Verslag clubwinkel 
Hans geeft tekst en uitleg over de winst en verlies rekening. Cijfermatig lijkt de 
winkel met verlies te draaien. Dit is niet het geval omdat de winst in de voor-
raad wordt geïnvesteerd. Feitelijk is daardoor de waarde van de winkel toege-
nomen. 
8. Aftreden en verkiezing bestuursleden 
Hans, Robert en Sybrand hebben aangegeven niet meer voor het bestuur be-
schikbaar te zijn. Buiten het bestuur voorgestelde personen, hebben zich geen 
andere kandidaten voor een bestuursfunctie aangemeld. Het bestuur stelt de 
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Agenda van de U.D.C.N. 2004 
 
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 details on 
our web page 
www.jawa-cz-owners-club.freeserve.co.uk 
 
19 Juni 2004 
Jumborun 2004 in Nijmegen. Meer informatie bij : C v.d. Hof, 024-3481101 
 
2,3 en 4 juli 2004  
Zomertreffen van de U.D.C.N. Dit treffen gaat plaatsvinden in Geffen in de 
buurt van 's Hertogenbosch. 
 
9-11 Juli 2004  
Russisches Militar Fahrzeugentreffen te Reichwalde PLZ. 02943.  
 
16, 17 en 18 juli 2004 
E European rally 16th to 18 July 2004 at Whitchurch Rugby Club, 
Whitchurch, Cheshire.  
 
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 
vertrouwde 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 som-
migen niet te versmaden treffens in Duitsland. 
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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 ! 
Eigen Import  
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Motocrypto 
 
Oplossing nummer 55, maart 2004. 
1. bierblik, 2. randmeer, 3. blokhutten, 4. zagen,   
5. wenteltrap, 6. uitzicht, 7. trans, 8. spits, 9. 
Huizen, 10. zandpad. 
 
Nieuwe opgave: 
 
1.Treffen    c.nt.ctp.nt 
2.Valium    sp.nn.ngsr.g.l..r 
3.Zonsondergang   d.ml.cht 
4.Groeien hier draden aan?  k.b.lb..m 
5.Isolator    sch.kd.mp.r 
6.Loopgraaf    k.g.ll.g.r 
7.Scheidsrechter   b.lh..fd 
8.Loopt niet goed in het wiel sp..k 
9.Uitlaatplaats   kw.kf.t 
10.Huwelijksprobleem?  c.mpr.ss..v.rh..d.ng 
 
 

Succes, Luijt 

volgende mensen voor. Sandra voor de functie van penningmeester en Huib en 
Ruud als toegevoegd bestuurslid. Ruud wil het clubarchief overnemen van Ro-
bert en Huib heeft aangegeven wat meer bestuurservaring op te willen doen, 
voor wellicht een andere bestuursfunctie in de toekomst. Normaliter wordt er 
over personen schriftelijke gestemd, maar omdat er geen tegenkandidaten 
zijn, worden Sandra, Huib en Ruud bij acclamatie gekozen. Hans, Robert en 
Sybrand zijn hartelijk bedankt voor het werk dat zij in de afgelopen jaren voor 
de club hebben verzet. 
9. Rondvraag 
- Veiligheid tijdens de toerrit. Er dienen geen capriolen uit te worden gehaald. 
Een ieder moet zich normaal te gedragen en zich aan het Verkeersreglement te 
houden. 
 - Twee personen hebben aangeboden om een stukje over dit treffen in het 
clubblad te schrijven. 
- Het bestuur bedankt Gerrit Busweiler voor de tijd en moeite die hij in de or-
ganisatie van dit fantastische treffen heeft willen steken. 
 10. Sluiting 
Vergadertijd 14 minuten. 
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Te Koop gevraagd / Aangeboden : 
 
Voor onze leden hier een plaats om hun advertenties te plaatsen, heb je inte-
resse neem dan contact met ons op hierover. Wij nemen geen verantwoorde-
lijkheid 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 ge-
ven. We halen dan de advertenties weg, Mocht je toch nogmaals willen adver-
teren ermee, geef het dan even opnieuw door aan ons! Daarnaast kun je te-
genwoordig ook het forum gebruiken op de website van de club. 

Gezocht : 
10-05-2004 Gevraagd voor M72 :  
Spatborden en bagagerek. Linker cil-
inder of ruilen voor rechter cilinder
( moet gehoond worden 1e over-
maat). Komplete nokkenas. 
Goede krukas. te bereiken onder 
catwesel@xs4all.nl of 030-6883639 
 
Gezocht: 
10-5-2004 Ik heb een dnepr gekregen 
van een Berlijnse kennis in 
nieuwstaat. Hij heeft 48!! km 
gelopen.Maar geen kenteken, nou 
weet ik dat er geen kentekens meer 
voor afgegeven worden.Is er mischien 
iemand in de club die nog een kente-
ken bezit, of is er een andere oploss-
ing. bijvoorbaat mijn dank Grote gro-
eten Bart   bart@banzaipres.nl 
 
Gezocht: 
wie heeft er nog een rubber schijf 
voor tussen de bak en cardanas die 
echt helemaal rond is, om trillingen te 
reduceren. mail arnaud op sam-
rap392@hotmail.com of 050-5736937 
 
 
 

Gezocht:  
6-4-2004 : 2 schoorstangen voor het 
zijspan (dnepr) en een zijspanspat-
bord. Ook een zitje is welkom. Te-
vens opknapper(s) of slopers met 
kenteken. Gerrit Busweiler 06-
22801397/038-3316403 
 
Aangeboden: 
02-04-2004: bagagerek voor zijspan 
45 euro. spatbord motor achter ural 
50 euro.spatbord zijspan ural 45 
euro.windscherm zijspan 60 
euro.alles is nieuw.al vast bedankt 
jan van gend 033 4614489 of 
0620449783 
 
Aangeboden : 
20-3-2004 Diverse onderdelen zo als, 
zuigers, koppenlingplaten, Tand-
wielen, contactpuntjes e.d voor IZH 
motoren, Voor o.a Planeta Sport, 
Jupiter 350, Voskhod 175, Planeta en 
IZH-56. Jan Wassenaar 058-2541777 
 
Aangeboden : 
20-3-2004 : Ik heb een Ural 650cc 
met zijspan te koop, bouwjaar 1993. 
heeft 6500 km gelopen met neder-
lands kenteken. 
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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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Alleen heeft het lak-werk wat aan-
dacht nodig. Vraagprijs 1450,00 
euro.Jos van der Haar, Genemuiden 
0383854298 
 
Gezocht : 
4-3-2004 : Ik zoek een ural of dnepr 
k750. de staat is onbelangrijk als er 
maar een Nederlands kenteken bij 
zit.Hoeft ook niet kompleet te zijn. 
Liefst wel met zijspan tel:0598416478 
of 0620016591 of mailen naar: ra-
mudzulie@wxs.nl  
 
Gezocht : 
9-3-2004 Ik zoek een Ural motorblok 
voor mijn ural IMZ8.103 Liefst goed 
lopend natuurlijk. J.W. Kuiper, Kerk-
laan 22A, 9628 AV Siddeburen, 0598-
432833 
 
Te Koop : 
Russische banden: 
19 x 4.20 grof Profiel, 19 x 4.00 Nor-
maal profiel, 19 x 3.75 normaal en 
grof profiel, 18 x 3.75 normaal profiel. 
Allemaal met binnenband 40 euro per 
stuk. Tel: 033-4614489 of 06-
20449783 Jan v. gend. 
 
Te Koop : 
23-02-2004 : Te koop Ural zi-
jspan,geremd z.g.a.n. Nieuwe banden 
Nieuw dekzeil en reservewiel Vaste 
prijs 600 euro 
033-4614489 of 06-20449783 
 
Te Koop: 
1-2-2004: Diverse onderdelen van 
Ural: Zuigerveren,contactslot, pakkin-
gen, condensators, kleppen, contat-
punten, benzinekraantjes, remblok-
ken, koppeling en veel meer. Meer 

info Dagomys@hotmail.com  om-
geving Tilburg 
 
Te koop : 
01-02-2004 : Dnepr MT-16 gebouwd 
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,remvoerin
g voor.,alles compleet en goed werk-
end.,geheel gerest. afgelopen zomer. 
in zeer nette staat verkerend moet 
weg,i.v.m.ruimte en tijd gebrek.voor 
maar 1800,= eurotjes., B.Bas, Voor-
straat 75,  Egmond aan zee,  072-
5061438,  
bastweewieler@hotmail.com 
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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. 
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M. TJAARDA ASSURANTIËN 

 
Voor onafhankelijk advies 

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

Overlijden door een gespecialiseerd, onafhankelijk kantoor.
  

∗ In vrijwel alle gevallen: GRATIS verhaalsbijstand bij materi-
ele schaden 

 
∗ Bij Volledige Cascoverzekering: GRATIS vervangende mo-

tor 
 
∗ Kleding en helm 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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