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Steunpunten Juni 2004 
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Rectificatie  

Hoi Benno en Jos, 

dank voor de nieuwe TRT. Ik kan er elke keer erg van genieten. Maar een 
correctie:

Dit betreft het stukje van Luijt (onderdelenbeurs 28 maart in Huizen) 
Ich bin ein Berliner = ik ben een (soort) woorstje 
Ich bin Berliner = Ik ben Berlijner (uit Berlijn) 

Ich bin Hamburger is dus heel wat anders als Ich bin ein Hamburger. 

Wellicht zal een Amerikaan (waarmee wordt bedoeld een inwoner uit de VS 
van
Noord Am) (mijn collega uit Chili vindt ook dat hij Amerikaan is, maar wel 
anders) zeggen I am from Hamburg of gewoon de waarheid (GWB) I'm ... 

Vriendelijke groet, 

Baudouin
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Van de redactie 

Benno:
Het einde van de zomer nadert. Zo halverwege het jaar maak je even de 
balans op. Een hoop leuke, maar ook wat minder leuke gebeurtenissen hebben 
plaats gevonden. We denken natuurlijk bij dat laatste aan het overlijden van 
Hans van der Leest. Behalve deze zeer trieste gebeurtenis, waardoor het 
zomertreffen moest worden afgelast, zijn we met een groot aantal leden naar 
Engeland gegaan. In dit blad zul je dan ook veel kunnen lezen over het 
Engelandtreffen. Waar ik nog wel op hoop is een bijdrage van een van de 
andere Engelandvaarders. Wij hebben natuurlijk alleen onze interpretatie 
gegeven van de reis. Gezien de andere Nederlandse aanwezigen moet er ook 

Van de voorzitter 

Voor de meesten zit de vakantie er weer op zo ook die van mij, tijd om weer 
aan het werk te gaan en wat mij aan gaat heb ik nog drukte zat zowel op het 
werk als privé. Ik zit nog midden in een verbouwing en ondertussen liggen de 
motor projecten stil in de garage. Amper tijd om zo nu en dan even een ritje te 
maken op de dnepr, welke overigens ook schreeuwt om aandacht. 

Nog niet van de schrik bekomen van het bericht dat Hans van der Leest was 
getroffen door een hartaanval, kregen wij het trieste bericht dat Hans aan de 
gevolgen hiervan een paar dagen later is overleden. Hans was een trouw lid en 
steevast aanwezig op de treffens met het kampertje, met daarachter 
aanhanger met zijn M72. Altijd in voor een technisch motor praatje want 
sleutelen was zijn grote hobby. Ook was Hans al weer voor de derde keer een 
van de organisatoren van het zomertreffen in Geffen. Maar helaas het mocht 
niet zover komen…… 

We wensen als bestuur zijn vrouw en kinderen  veel sterkte 
bij dit verlies. 

Inmiddels hebben wij de vehikel in Utrecht weer gehad en 
gaan we op naar het Najaarstreffen in Donkerbroek bij de 
fam. Bouwman. Voor mij ditmaal een kort ritje. Ik hoop 
jullie daar weer in grote getale aan te treffen. 

 Jan Wassenaar 
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Najaarstreffen te Donkerbroek 17,18 en 19 September 2004 

Adres van treffen: 

ten huize van de VVLM, (=Vereniging voor Lullige Motoren) 
Hanestreek 8   
Donkerbroek
Friesland

Routebeschrijving;

Vanaf afsluitdijk; 
A7 richting Groningen 
na  Drachten afslagnummer 30 
N381 op, richting Oosterwolde 
afslag  Waskemeer; dit is de Leidijk 
na 300m rechtsaf de Hanestreek op 
tweede huis rechts (no 8) 

Vanuit  Amsterdam;
de A6 tot Emmeloord 
daar de N351 richting Wolvega 
bij Wolvega linksaf richting Oosterwolde 
bij Oosterwolde de N381 op richting Drachten 
na Donkerbroek de afslag Waskemeer nemen 
dit is de Leidijk  
na 300m rechtsaf de Hanestreek op 
tweede huis rechts (no 8) 

Info terrein en accomodaties;
   
Bij het treffen in donkerbroek wordt er zaterdag- en zondagmorgen voor 
ontbijt gezorgd. 

Voor zaterdagavond worden er brandende BBQ,s neergezet maar elke 
deelnemer zorgt zelf voor vlees en dergelijke. Voor de snelle eters is het 
raadzaam een eigen BBQ mee te nemen. 

Tijdens de rit op zaterdag rijden we via de Friese elfwoonerventocht naar een 
supermarkt alwaar men de gelegenheid krijgt z,n BBQ ingredienten kan 
inslaan. Op het terrein is stroom aanwezig en een toiletwagen. 

De kosten zijn 6 euro per overnachting per persoon, inclusief ontbijt, dus 12 
euro voor het weekend. Kinderen tot en met 7 jaar gratis. Honden zijn, mits 
aangelijnd, ook welkom. 
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De koppeling
Het makkelijkste is, als het blok voorover ligt, dan blijven de veren op hun plek 
zitten. Leg daarna de onderste drukplaat op de veren en daarna een 
koppelingsplaat met het hart naar het vliegwiel toe daarop leg je de tussen 
plaat  en daar boven op de bovenplaat. Centreer de koppelingsplaten; dat kan 
met en oude priece-as doen en zoek of koop bij een goede ijzerwarenhandel 
een paar bouten M8 X1 die 70mm vol schroefdraad hebben. Draai daar een 
paar passende moeren op tot de boutkop en schroef de bouten tegenover 
elkaar in het vliegwiel.  

Draai met de moeren de platen op het vliegwiel. Let wel op dat het niet blijft 
steken. Als de platen op hun plek zitten, draai je de andere vier 
metaalschroeven in het vliegwiel. Dan haal je de lange bouten er weer uit en 
monteer je de laatste twee schroeven. Draai ze goed vast met een 

slagmoersleutel (of iets 
vergelijkbaars) en borg de 
schroeven af met een 
center op de groef van de 
schroef.
Koppeling montage bouten  
van B.M.W. werken ook 
prima

Op  deze manier zet ik een 
Ural 650 blok in elkaar. 
Hopelijk hebben meer 
mensen iets aan deze tips 
gehad. Mochten er toch 
nog vragen zijn, kun je mij 
natuurlijk altijd even 
bellen. Mijn 
telefoonnummer staat op 
de “steunpuntenlijst”.

Ruud Korpershoek 
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hier een verhaal te vertellen zijn. Ikzelf ben zeer tevreden met de prestaties 
van Olga deze reis. Op de totaal 1400 km die ik afgelegd heb heeft madam 
twee keer geprotesteerd, een keer met een losgelaten gaskabel (lipje los op de 
handle en dat was al een gebakje van mijzelf uit een vroegere periode) en een 
losgelopen contactpuntje. Niets bijzonders dus. Wat ik wel geleerd heb is dat 
afdalen met een Rus enger is dan klimmen. De trommelremmetjes begin je af 
en toe toch wel te verwensen op een lange afdaling maar lees dat maar rustig 
in ons stukje.

Langzaam aan gaan we weer naar het einde van het jaar toeleven. Nog een 
najaarstreffen te Donkerbroek en een onderdelenbeurs te gaan en we zijn 
alweer bij de jaarwisseling. Verder zijn er natuurlijk ook nog een aantal 
activiteiten waar we als club geen invloed op hebben, zoals bijv. Vehikel. Op 
clubgebied lijkt alles rustig voort te kabbelen. De in het voorjaar besproken 
vernieuwing van onze website heeft vanwege tijdgebrek van mijn kant ernstig 
op zich laten wachtten. De enige vernieuwing die we dit jaar hebben 
doorgevoerd is het beschikbaar stellen van een internetforum als aanvulling op 
de website. Op dit forum kan eenieder alle info kwijt die hij wil. Voor 
advertenties etc. betekent dit dus dat als mensen mij geen advertenties meer 
doorgeven de rubriek in het blaadje ernstig leeg zal gaan worden. Ikzelf hoop 
dit najaar een start te kunnen maken met de aanpassingen aan de website dus 
Gerrit en Ruud ik weet jullie te vinden. 

Jos:
Mijn Ural staat helaas nog steeds uit elkaar. Het straalbedrijf deed er wel heel 
erg lang over de frame delen klaar te hebben. Engeland kwam hierdoor in 
gevaar. We besloten aanvankelijk Engeland met de BMW te doen. Niet zo leuk 
als op een Rus, maar wat kun je anders. Totdat Harry Zethof ons een aanbod 
deed dat wij niet konden weigeren. We mochten zijn Dnepr lenen. Dus zijn we 
toch met een Rus naar Engeland geweest. Leuk om ook eens een tijdje op een 
Dnepr te hebben gereden. Beter: de versnellingsbak. Minder: geen deksel op 
het zijspankontje. De Dnepr heeft geen verkeerde knal gegeven tijdens onze 
reis (Kusje). Wel moesten we wat spaken vervangen onderweg. Harry bij deze 
ontzettend bedankt. 

In dit boekje vind je verder nog een technisch artikel van de hand van Ruud, 
een schuurtje van..., een creatief idee voor een leuk aanhangwagentje en 
natuurlijk onze vaste artikelen. 

Veel leesplezier, 

Benno en Jos 
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In memoriam: Hans v.d. Leest 

Voor ons was het even schrikken toen wij hoorden dat Hans van der 
Leest met hartproblemen in het ziekenhuis was opgenomen. Groot was 
de schok toen wij vernamen dat Hans kort daarna was overleden.  

Hans was een lid van het eerste uur en velen van ons kennen hem dan 
ook als een joviale en zeer onderhoudende persoonlijkheid, die samen 
met zijn vrouw Truus op bijna ieder treffen aanwezig was. Een aantal 
malen zijn we met de club bij de familie van der Leest te gast geweest. 
Zijn gastheerschap stond garant voor zeer geslaagde treffens. Helaas 
mocht Hans het zomertreffen niet meer meemaken, nooit meer een 
treffen….

Wij wensen zijn vrouw Truus, zijn kinderen en zijn kleinkinderen alle 
kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen. 

Het bestuur. 
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Cilindermontage is vrij simpel. Monteer eerst de zuigerveren op de zuiger en 
monteer  één pistonpenveertje. Duw de pistonpen in de zuiger zo ver, dat het 
net door het gat heen gaat . 
Duw de zuigerveren diep in de groef en schuif de zuiger in de cilinder. Let wel 
op dat de zuigerveren makkelijk de cilinder in schuiven; een zuigerveer is zo 
gebroken!  Leg de voetpakking op het pasvlak waar de cilinder komt en doe de 
stoterstangbe-schermpijprubbers  op de pijpjes.
Pak de cilinder met zuiger op (let er op dat als er een pijl op de zuiger staat, 
die naar de uitlaatklep staat. Of, als er verschillende uitsparingen in de zuiger 
zitten, dan moet de kleinste uitsparing bij de uitlaatklep komen. Die komt aan 
de voorkant waar de distributietandwielen zitten) en schuif de zuiger over de  
drijfstang. Schuif de pistonpen in het oog van de drijfstang (als de pistonpen 
niet wil schuiven probeer dan een de zuiger te verwarmen, dan gaat het vaak 
veel beter), schuif de pistonpen door zodat die tegen de al gemonteerde 
pistonpenveer aan zit en monteer dan de andere schuif. Daarna de cilinder 
verder over de zuiger schuiven en duw de laatste zuigerveer in de groef.  
Schuif de cilinder verder  draai de moeren een paar slagen op de tapeinden en 
draai ze gelijkmatig en goed vast aan. Als de cilinder goed vast staat, tik je 
met een dopsleutel de stoterstangbeschermbuisjes iets terug zodat de 
rubbertjes aangedrukt worden. Dat zorgt  voor de afdichting.  

De cilinderkop   
Eerst draai je de tapeinden in de cilinder en schuif daarna de koppakking over  
de tapeinden (gebruik altijd nieuwe pakkingen). Schuif daarna de kop erop en 
vervolgens de stoterstangen en de tuimelaars op hun plek. Let er wel op dat 
de stel- moer en stelbout aan de bovenkant en naar het midden gericht zijn. 
De stoterstang- kopjes moeten mooi in de kommetjes vallen (draai de 
stelbouten helemaal in) en draai de moeren er op. Zet ze kruislings op 29 N/m.  

De ontsteking  
Als eerte monteren we de grondplaat. Met punten zetten we het puntendoosje 
zó, dat de sleufgaten overeen komen met de schroefgaten. In het bovenste 
schroefgat draai je de pen, waarmee je het dekseltje op z’n plek houdt. In de 
andere gaan de gewone M5 metaalschroeven. Daarna schuif je de vervroeger 
op de nokkenas en zet hem vast met het centrale boutje M6 (soms wordt de 
vervroeger op zijn plek gehouden door een plaatje; zorg er voor dat deze goed 
zit).  

Stellen doen we statisch, als het blok er nog uit is. Zet de zuigers op het 
bovenste dode punt zorg ervoor dat de contactpunt net open gaat; dat kan je 
met een Ohm- meter zien. Als de ohm meter naar 1 gaat  staat contactpunt 
open. Zet dan het doosje vast en doe het blikken kapje er op. 
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dus je hebt kans - 
als je hem warm 
maakt - dat het 
iet beter gaat. 
Vergeet niet de 
spie te monteren, 
want het zóu 
later moeten 
kunnen, maar dat 
valt meestal 
tegen. Draai de 
bout met speciale 
ring met inkeep 
en borgplaat 
goed vast en borg 
de bout met de 
borgplaat.

Op de nokkenas 
moet je eerst het lager monteren. Je moet dan de nokkenas in de vriezer doen 
en het tandwiel opwarmen in een bakje met olie tot ongeveer 180 graden. Dan 
moet het vrij gemakkelijk in elkaar te schuiven zijn. Leg daarna de nokkenas 
weer in de viezer en warm het nokkenastandwiel op. Schuif die dan op de 
nokkenas. Niet vergeten dat er ook nog een borgplaatje van het lager tussen 
moet!

Het nokkenaslager zit wat krap in het blok. Om de nokkenas makkelijk te 
monteren, moet je het blok opwarmen op de zelfde manier als bij het 
demonteren. Let er wel op dat de merktekens goed tegenover elkaar staan. 
Het is vaak niet meer dan een kras op de tandwielen. 

De oliepomp monteer je met de twee M6 bouten. Het past maar op één manier 
en er kan dus weinig mis. Schuif het zeefje er overheen en zet hem vast met 
een ijzerdraadje.  Monteer het carterpan, maar let er wel op, dat je de boutjes 
niet te strak aan draait. 

Draai het blok weer overeind, monteer het oliepomptandwiel en draai de kap 
erop.

Bij het distributiedeksel moet je erop letten, dat de ring van de 
carterontluchting goed op zijn plek zit. Dat wil zeggen, dat het gaatje in de ring 
over het pennetje van het nokkenastandwiel zit. Schuif het deksel erop en 
draai het deksel gelijkmatig aan. 
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Engelandtreffen 2004 

Hieronder vind je het verslag van ‘onze’ reis naar Engeland. Onze wil hier 
zeggen; Gerrit van Ee, Jan en Maarten v.d. Raat, Henk v.d. Ham, Jos en Dini 
en Benno. Dit keer hebben we ervoor gekozen om het in de vorm van een 
dagboek te gieten waarbij ieder een dag voor zijn rekening nam. Na elke dag 
werd de pen met een zucht doorgegeven aan het volgende slachtoffer. 
Voordeel is dat wij als redactie niet zoveel hoefden te doen dit keer.Veel plezier 
met het lezen van dit epistel. 

Jan 13-7-04
11 uur, Henk en Gerrit arriveren naar mijn idee een uur te vroeg wat het 
wachten bij Jos iets verlengde, waardoor Gerrit en Henk besloten om een 
vissie te gaan kopen op de boulevard van Noordwijk. Maarten en ik besloten 
om de plaatselijke postbank van zijn laatste ponden af te helpen. Toen we na 
lang wachten eindelijk bij Jos vandaan vertrokken op weg naar Hoek van 
Holland waar de Stena line op ons lag te wachtten, op een paar “Wait for Red 
Light Stops’ na geen noembare oponthouden tegengekomen. Bij de boot nog 
een half uurtje gewacht en aan boord getreden. Na de motoren te hebben 
vastgesnoerd het dek 
opgegaan om het 
enorme geweld van de 
4 jetmotoren te 
aanschouwen, leuk 
gezicht op zich maar 
aan de overkant van 
het kanaal moesten 
we weer van de boot 
af. Links rijden, een 
hele nieuwe ervaring 
voor sommigen van 
ons, maar de stop in 
Ramsey was snel 
gemaakt. Onze tent 
opzetten kan niet 
gelijk doordat het veld 
nog geprepareerd moest worden. Motoren mochten en konden helaas niet bij 
de tent dus na ff sjouwen waren de materialen daar. Plekken werden verdeeld 
(niet zonder slag of stoot) en tenten werden opgebouwd. Toen kamp Charlie 
was opgebouwd en Gerrit zijn tent waterdicht en insectenvrij had gemaakt, 
door simpelweg een bus CFK’s leeg te spuiten en daardoor de atmosfeer boven 
hem en zijn tent weg te filteren, waren we klaar voor een meal in the pub. 
Iedereen had wat te eten besteld en dat werd al snel geserveerd; twee 



Pagina  Pagina  Pagina  888 The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin

Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland                                           Nummer 57, september 2004          Nummer 57, september 2004          Nummer 57, september 2004 

heerlijke visjes, 3 x salade met vlees en tweemaal omelet ham cheese zonder 
ei (echt een hoogstandje van de local chef kok). Omdat de serveerster 
vergeten was de eieren te meldden bij de kok. Ja, welke gekke Hollander 
besteld er dan ook eieren bij zijn omelet. Maar al met al goed gegeten en 
lekker gedronken. Toen naar bed want we moesten vroeg op de volgende dag. 

Maarten 14-7-04
5.45 De eerste mensen worden wakker want we hebben een lange dag voor 
de boeg. Eieren brood en bacon worden gehaald bij de lokale slager en het 
Engelse recept wordt uitgeprobeerd. Het smaakte heerlijk. Om acht uur zaten 
we alweer op de motor richting Cambridge. Daar aangekomen hebben we een 
stukje gelopen en rondgekeken en bakjes koffie gedronken. Waarom? Geen 
idee, sommige dronken die kopjes niet eens leeg. Daarna weer verder gereden 
voor de laatste etappe van die dag richting Peterborough waar we inde buurt 
een camping zochtten. In wing hebben we die gevonden en we zijn dus ook 
maar daar gaan staan. De tomaten, uien, gehakt en paprika gemengd met een 
precies afgepaste hoeveelheid tomatenketchup. Na heerlijk gegeten te 
hebben , een bak koffie en wat al niet meer te hebben gedronken naar het 
mandje gegaan.  

Maarten 15-7-04
‘s Ochtends wakker, het weer was ‘nog’ redelijk. Weer werd er, ondertussen 
traditioneel geworden, gebakken eieren met spek gegeten. Kamp opgebroken 
en gaan rijden. Tot de eerste kop koffie in Ashbourne ging alles goed. We 
vertrokken daar met de net gekochte boodschappen, maar de weergoden 
begonnen 
roet in het 
eten te 
gooien. Het 
begon redelijk 
te regenen. 
Op zoek naar 
een camping 
hier in de 
buurt dan 
maar. De 
eerste
camping die 
we uit-
eindelijk
aantroffen
was enkel 
voor campers 
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De krukas kan de het beste 
eerst in de vriezer leggen (in 
een plastic zak natuurlijk) dan 
heb je een klein beetje meer 
speling op de lagerpassing. 
De krukas in het blok 
kantelen. Let er wel op dat de 
achterste drijfstang links zit 
(zie foto). 

Daarna de krukas voorzichtig 
in het lager schuiven. Als dit 
niet lukt, moet je een trekker 
maken van een bus en een 
stuk draadeind. 
Een ring er bovenop en met 
een moer trek je zo de krukas 
op zijn plek, zonder dat je het 
krukaslager belast op grote 

zijdelingse kracht.

Het achterste lagerblok monteer ik alleen met een beetje vloeibare pakking om 
meer metaalcontact te hebben. Maar het gaat ook goed met de pakking die 
ervoor is gemaakt en borg de boutjes met een goed borgmiddel. 
Tik vervolgens de oliekering op zijn plaats. Die moet goed recht zitten. 

Doe de halvemaan 
spie in de krukas en 
schuif het vliegwiel 
erop. Gebruik bij 
voorkeur een nieuwe 
borgplaat bij de bout 
van het vliegwiel en 
draai deze met een 
slagmoersleutel aan: 
óf met 300n/m óf
met 30kg/m en borg 
de bout met de 
borgplaat.

Het krukas-distributie-
tandwiel schuift er 
vaak wat stroef op, 
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 De zuigerveren moeten 0.05 
millimeter speling hebben in 
de groef. Dat wil meestal 
zeggen dat ze er niet in 
klemmen.

De slotspeling moet minimaal 
0.2 millimeter zijn. Dat meet 
je door de zuigerveer onderin 
de cilinder te doen en met 
voelermaat de speling te 
meten. De zuigerveer moet 
er dan wel recht zitten. 

De pistonpen-borgveertjes 
moet je altijd vervangen. 

Tussen de kleppen mag op 
de klepstelen niet te veel 
speling zitten; 0.1 millimeter 
is genoeg (net voelbaar). Als 
deze speling meer is, moet 
je naar een revisiebedrijf om 
ze te vervangen.  

De klepzetel mag een 
raakvlak hebben  van 
ongeveer 1.5 millimeter, maar als dit niet meer klopt, ook dan moet je naar 
een revisiebedrijf. Want zetelfrezen zijn erg kostbaar en het loont dus niet om 
die zelf aan te schaffen.  De klepschotel mag niet te veel zijn ingeslagen! 

Monteren  
Zorg er voor dat de slingerschijven goed gemonteerd zijn op de krukas en 
schuif het achterste krukaslager er op. 
We beginnen met het monteren van het voorste lagerhouder. Eerst een nieuw 
lager erin, daarna het motor blok verwarmen en het lagerblok erin schuiven. 
Het dekseltje monteren met het pijpje links boven. 
De speciale boutjes erin draaien en afborgen met een ijzerdraadje.  
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bedoeld. Het tweede terrein gaf niet veel meer succes, dit was een priveterrein 
van de plaatselijke (girl) scouts. De derde camping hadden meer succes. Leuke 
camping alleen het weer was nog niet optimaal. Het tenten opzetten kon nog 
wel even wachtten en we besloten eerst maar een biertje te doen in het 
picknickhok (Tea-Room) van de camping. Het voordeel van het slechte klimaat 
in Engeland is dat je er in juli nog verwarmingen aan hebt waar je de jas en 
spullen aan kunt laten drogen. Toen het eenmaal droog werd buiten hebben 
we snel de tent opgezet. Het bleek droog te blijven dus het vuur maar in de 
BBQ gestoken en de boodschappen gebraden. 

Gerrit 16-7-04
Môge, mijn beurt vandaag. We beginnen vandaag niet met de eieren wel met 
een beetje vocht. Het weer is slecht, regen (mot) zelfs tijdens het ontbijt, maar 
het was lekker. Een BBQ-worstje en een Crumpet (engelse pannekoekjes) met 
jam. Tentje opbreken want het werd eventjes droog en op pad maar weer. 
Een hele mooie rit door het Peak District (natuurgebied) stond op het 
programma. Bij een tankstation werd er naar het weersvooruitzicht gevraagd . 
Dit was zeer opbeurend. Als het regent op St. Swithin day (gisteren dus) dan 
regent het nog 40 dagen en nachten achtereen (Red: even zoeken leverde dit 
rijmpje op. St. Swithin’s Day, if it does Rain, full forty days, it will remain. St. 
Swithin’s Day, if 
it be fair, for 
forty days, t’will 
rain no more.”. 
Gelukkig is ook 
de Engelse 
wijsheid niet 
altijd de waar-
heid. Na een 
lekkere rit 
komen we aan 
in Whitchurch 
op het rugby-
terrein, de 
camper-
vereniging
(aftakking van 
de U.D.C.N.) is 
al aanwezig 
evenals Evert-Jan en Carolien op de MZ. De inschrijving is goed geregeld; als 
buitenlander hoef je niet te betalen (wat zijn wij Hollanders blij). Tentje 
opgezet en Robert verwelkomd die na ons het terrein oppruttelt. Hierna 

(Continued on page 26) 
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Klussen met bouwvakkers. 

Soms zie je dingen verschijnen op treffens waar je bij denkt, dat heb ik eerder 
gezien maar waar dan. zo ook op het treffen te Giethoorn waar we Jan van 
Driessen zagen verschijnen met een eigenaardige aanhanger. beter bestuderen 
bleek het om een rijijzer van het illustere merk FORT, inderdaad met een T in 
plaats van een D.  

Toen het licht eindelijk ging dagen was de oplossing nabij. Navraag bij de 
bouwer leverde inderdaad het gewenste antwoord op. De aanhangwagen in 
kwestie is gemaakt van twee kruiwagenbakken van het merk Fort. In 
bijgevoegde fotos is ruwweg te zien hoe iets dergelijks aan te pakken is en hoe 
het eindresultaat eruit kan zien. ga zo door en ik ben benieuwd waar ik de 
volgende keer mee 
verrast ga worden. 

groet,

Benno
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nokkenas mag geen beschadigingen hebben en moet dus mooi glad zijn. Het 
tandwiel van de oliepomp mag ook niet beschadigd zijn en de vlakjes waar de 
vervroeger op zit, moeten mooi recht zijn. 

Het voorste lagerhuis heeft een belangrijk dingetje en dat is het kleine buisje 
dat er uitsteekt. Als dat er niet op zit, dan lopen de distributie  tandwielen 
droog en dat houden ze niet lang uit. 

Het oliepompje mag geen speling hebben tussen de tanden. Het tandwieltje 
mag ook geen speling hebben in het pomphuis en moet soepel lopen.

Het aandrijftandwiel van de oliepomp zit haaks op de nokkenas. Deze moet er 
glad uit zien (geen stukken eruit) en het lagerbusje in het blok mag - met olie - 
geen speling hebben.

Met de krukas kan van alles mis zijn. De big-einden mogen geen speling 
hebben. Dat kan je controleren door de krukas aan een drijfstang op te tillen 
en te laten hangen. Met je andere hand een tik erop geven en dan mag je 
géén tingelend geluid horen.  

De conus, die het vliegwiel in gaat, moet glad zijn en de groef van de spie mag 
niet uitgeslagen zijn. 

De slingerschijven moeten schoon zijn en er mogen geen deuken in zitten.  
De pistonpen-lagerbussen moeten vast zitten.  De pistonpen (zuigerpen) moet 
er soepel en met olie spelingsloos doorheen gaan.

Cilinder met zuiger horen bij elkaar en ook opletten van welke kant hij af is 
gekomen! Geef een merkteken op de zuiger waar de uitlaatklep zit. De cilinder 
moet goed glad zijn en de stootrand mag niet te groot zijn. GGroeven en putten 
zijn uit den boze! 

De zuiger moet glad zijn en er mogen geen sporen zijn van klevers. 
De zuiger mag 0.1 millimeter speling hebben. Dat wil meestal zeggen, dat de 
speling net voelbaar is en dat de zuiger makkelijk door de cilinder glijdt (wel 
zónder zuigerveren). 
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Het demonteren van een Ural-blok Deel III  Ruud Korpershoek 

Het controleren  van de onderdelen 
Koppelingsplaten moeten genoeg voering hebben: dat wil zeggen meer dan 
een halve millimeter. Meestal is dat niet zo’n probleem, omdat het hart van de 
koppelingsplaat tegen die tijd al te ver is uitgeslagen of als de klinknagels, 
waarmee het hart vastzit, los gaan zitten. De gaten van de tussenplaat en 
drukplaat hebben vaak alleen  het probleem dat deze uit lubberen. Ze mogen 
best een beetje ovaal zijn, maar sleufgaten is ook niet de bedoeling. De 
bovenplaat mag niet rond de gaten verrot gecenterd zijn, omdat dat lastig 
borgen is. 

Bij het vliegwiel 
moet je er op 
letten, dat de conus 
- dat is het deel dat 
op de krukas 
schuift - mooi glad 
is en dat de 
spiebaan mooi 
recht loopt. Dus 
niet uitgeslagen. 
Dat komt doordat 
de bout van het 
vliegwiel te los 
heeft gezeten. De 
pennen van het 
vliegwiel hoeven 
niet geheel glad te 
zijn, maar het mag ook weer niet zo zijn dat je het vliegwiel aan die randen op 
kan tillen. 

Distributie tandwielen moeten op de tandflanken mooi glad zijn. Ze zijn het 
beste als ze iets dof zijn. 

De
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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 
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versteld van die rare 
Russen want omhoog 
is eigenlijk probleem-
loos verlopen. Na het 
klimmen komt 
natuurlijk ook het 
dalen en daar merken 
we pas echt iets van 
de achterhaalde 
techniek van een Rus. 
Op de mijlenlange 
afdaling van een 
procentje of 17 
hebben we de motor 
toch ook echt nodig 
als rem en gierend 

rollen we naar beneden. Het uitzicht blijft fantastisch en in stilte bedank ik 
onze Engelse vrienden voor dit routeadvies. Zo mooi als deze klim komen we 
deze dag niet meer tegen maar nog wel een hoop andere mooie klimmen in 
het erg mooie Wales. Als we bijna bij de kust aangekomen zijn gaan we haaks 
naar beneden toe om een te route te zoeken door Lower England. Aan het 
einde van de dag blijken we in Wales maar moeilijk een camping te kunnen 
vinden dus duiken we Engeland 
weer in. Uiteindelijk vinden we in 
het plaatsje Kington een 
seniorencamping waar we welkom 
zijn op een mooi plekje aan het 
water. Aan een lange mooie rijdag 
(ca. 250 km) komt een eind in de 
plaatselijke pub waar we eten met 
een biertje erbij. Een afzakkertje in 
de lokale pub levert nog een 
deelname op aan de funquiz waar 
we samen met de locals meedoen. 
Op tijd beginnen de luikjes dicht te 
vallen en voor middernacht hoor ik 
enkel nog het ruisende beekje 
achter mijn tent. Het eind van een 
mooie dag denk ik nog net voor de 
slaap me overmant. 

Meer over Engeland in het volgende 
boekje in Deel II. 
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gezet. Dit gaan we nuttigen in de kantine. Jan en Maarten gaan vanaf hier hun 
eigen weg richting London. De rest vertrekt naar Wales. 

Benno 17-7-04
Zondagochtend ben 
ik ontwaakt met een 
lichtelijk houten 
hoofd maar een kop 
koffie later gaat alles 
weer best. Het weer 
lijkt veelbelovend en 
al vroeg kunnen de 
spullen droog 
worden ingepakt. 
Met weemoed 
nemen we afscheid 
van Jan en Maarten 
die de richting 
London gaan 
verkennen en 
natuurlijk van de 
andere Nederlanders die vanaf hier hun eigen weg gaan. Wijzelf hadden 
inmiddels besloten om Wales in te gaan wat een goede beslissing bleek later. 
Rond 10 uur worden de rossen aangeslingerd en zijn we weer op weg naar 
LLangolen. Vanaf hier hebben we een toeristische route doorgekregen van 
onze engelse hulp Stuart. We gaan naar Lake Bala en het smalspoorstation 
LLangower. Vanaf hier begint de pret pas goed. Behalve dat de zon serieus 

doorbreekt gaat de 
weg over van een 
door hoge hagen 
omzoomde weg naar 
een smalle, steile 
pas hoog de heuvels 
in. Bovenop rijden 
we vanuit de bomen 
de ruimte in. We 
rijden tussen de 
schapen, stenen en 
ruig gras omhoog 
naar de top in dit 
natuurpark in 
Snowdonia. Ik sta 
toch maar weer 
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De Russische keuken 
(Roeska-ja koechnja) 

Een van de beste jazzvirtuozen ter wereld, de  
Amerikaanse klarinettist Benny Goodman, was 
met zijn orkest op tournee in Rusland. Daarbij 
traden ze ook op in Moskou, waar ze enthousiast 
door de jonge Russen werden toegejuicht. Voor  
Nikita Chroesjtsjev was dit succes van de 
Amerikaanse gasten niet bepaald aangenaam, maar 
toch ontkwam hij er niet aan de band te eten te 
vragen.

Onder het eten zag hij kans zijn beroemde gasten te beledigen. Ik hou van 
goede muziek, zei hij, maar niet van jazz en niet van Goedman-muziek. De 
Amerikaan antwoordde: Dat is uw goed recht, kameraad minister-president. 
Maar nu we het toch over muziek hebben, interesseert het me te weten welke 
melodieën u mooi vindt als u niets van jazz moet weten. Chroesjtsjev greep 
zijn glas wodka. Hij scheen na te denken. Toen keerde hij zich tot zijn gast: Ja 
weet u, ik houd bijvoorbeeld van de volgende melodie ba-bu-da-da-li-lu-mi-ma. 
De gasten aten verder, maar Benny Goodman leek weinig trek te hebben in de 
gerechten die werden opgediend. Chroesjtsjev vroeg hem of het eten hem hier 
in het kremlin niet beviel? Hij had er toch persoonlijk voor zorg gedragen dat 
zijn Amerikaanse gasten de beste Oekraïense specialiteiten werden voorgezet. 
Daarbij wees hij op een maïskolvensaus, die de Amerikaan na een eerste 
proefje niet meer had aangeraakt. Kent u wellicht iets beters? Ja, antwoordde 
Benny Goodman. En dat is: Tartarensaus, Tartarensaus, Tartarensaus! 

Recept: 

Tartarensaus

2 hard gekookte eieren - 1 kopje slaolie – anderhalf theelepel mosterd – zout – 
2 eetlepels zure room of Bulgaarse jughurt – eenachtste  liter droge witte wijn. 

Bereiding:

De eierdooiers door een zeef wrijven, zout en peper toevoegen, de slaolie 
erover druppelen, de overige ingrediënten er voorzichtig bij doen en alles goed 
door elkaar roeren. Als de saus te dik wordt, kan ze verdund worden met een 
beetje zure room en wijn. 
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Het schuurtje van…     Jan Wassenaar 

Sinds een jaar of 5 is Jan voorzitter van de UDCN. Al heel wat jaartjes eerder 
begon hij met het verzamelen van Russische motoren. Reden te meer om hem 
eens te vereren met een bezoekje en hem te ondervragen over zijn ‘passie’. 
Op zondag 30 mei j.l. zocht ik hem op in het Friese Marssum. Een dag later 
zouden Dini en ik ons weer wagen aan het fietsen van de ‘Elfstedentocht’. We 
waren dus al in Friesland en was het ritje van Harich naar Marssum  (met de 
auto) slechts een peulenschilletje. 

Jan woont 
dus zoals 
gezegd in het 
mooie,
pittoreske
Friese dorpje 
Marssum. We 
rijden langs 
een klein 
kasteeltje en 
even
verderop
woont Jan 
met zijn 
vrouw en drie 
dochters. Hij 
is bezig met 
het
verbouwen
van een fietsenschuurtje. De dag ervoor heeft hij een nieuwe vloer van beton 
gestort. Deze ligt nu lekker te drogen in het zonnetje. Het is een mooie dag en 
we zitten buiten aan een lange tafel. Zijn vrouw verzorgt de koffie en ik steek 
gelijk maar van wal. ‘Jan, hoe ben jij aan de Russische fiets gekomen’? 
Het is eigenlijk door zijn broer gekomen. Hij verzamelde al een aantal jaren 
Russische tractoren en wist hem te vertellen dat er ook verschillende soorten 
Russische motoren werden gemaakt. Hij heeft toen eens rondgevraagd en 
kwam toen te weten dat ene Dijkstra in St. Nicolaasga naast zijn handel in 
Russische tractoren (Belarus) ook Russische motoren verkocht. Hij is toen eens 
gaan kijken en werd daar verliefd op een Dnepr met zijspan. Het moet toen 
omstreeks 1989 geweest zijn. De val van de muur was een feit en hij dacht: ’Ik 
moet maar eens zo’n Dnepr kopen voordat ze straks niet meer worden 
gemaakt’. Zo gezegd zo gedaan. In 1990 bestelde hij via Dijkstra bij Sieberg 
een hagelnieuwe Dnepr met zijspan voor fl 9000,-. Het werd april 1991 voor 
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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 

Bepakt en bezakt keren 
we terug naar het kamp 
waar de prijsuitreiking 
en verloting volgt. 
Intussen staat de BBQ 
warm te draaien zodat 
we direct kunnen 
aanvallen bij de 
terugkomst uit de 
kantine. Tot in de late 
uurtjes nog wat 
napraten met 
verschillende mensen 
die op ons vuur 
afkomen gecreerd door 
planken van een pallet 
in de BBQ te stoppen. Als laatste verlaat Danger Dave het kamp en is er weer 
een dag vergaan. Zondagochtend 7.15 uur gewekt door de zon op de tent. We 
maken ons op ver het 1e engelse ontbijt wat we niet zelf in elkaar hebben 
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boodschappen gedaan in het dorp na een bezoekje aan een kerk (Cultureel 
moment). Er komen diverse motoren binnen van de meest uiteenlopende 
merken, de 750cc ural’s, een mt-16, Mz, Cz, en divers ander materiaal. Na een 
lekkere maaltijd zijn we nog even het clubgebouw ingegaan voor een biertje 
waarna we erachter komen dat een ale ervoor zorgt dat je extra veel moet 
pissen ’s nachts. 

Henk 16-7-04
Afgelopen nacht is er 
weer zat water uit de 
lucht gevallen. 
Vanochtend is alles 
echter weer droog. 
Toertocht begint om 
11.00 uur, als voorrijder 
hebben we Stuart 
geregeld die 4 jaar 
geleden ook al met ons 
op stap is geweest. 
Regen komt tijdens de 
rit met bakken uit de 
lucht tot onze tussenstop 
bij een Aquaduct in 
Wales. Hier zien we een 
aantal smalle typisch Britse Longboats die door de bak van het aquaduct van 
wel 40 meter hoog naar de overkant varen. De tocht gaat hierna verder naar 
LLangolen, waar vanaf het station nog een stoomtrein met een complete 
dienstregeling rijdt. Ook dit stadje wordt bezocht en de Chips and Beans laten 
zich goed smaken. Het weer knapt lekker op inmiddels en koers wordt gezet 
naar the Horseshoe Pass, een pas met flinke hellingen die volgens de bordjes 
wel 20% bedragen. Tevens is er bovenop een schitterend uitzicht. Mario eet 
hier nog een hamburger omdat hij eerder op de dag in LLangolen nijdig is 
vertrokken uit een eetgelegenheid na een half uur wachtten. Vanaf de top 
weer dezelfde weg terug en een snelle rit terug naar de thuisbasis. Bij het bord 
Whitchurch nog enkele fotos gemaakt van bijna alle Nederlanders die aan de 
tocht meededen. Hierna hebben we de plaatselijke Tesco lastig gevallen om 
inkopen te doen voor de BBQ van vanavond. De parkeerwacht spreekt ons aan 
op ons weggedrag, kinderachtige vent! 

(Continued from page 9) 
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het span bij Dijkstra zou arriveren. In februari van dat jaar was Jan op de 
voorjaars Vehikel. Hier kwam hij in contact met de UDCN en besloot aldaar lid 
te worden van de club. Op de vraag wat voor een Rus hij had, moest hij 
bekennen dat hij nog helemaal niets had maar smachtend zat te wachten op 
een Dnepr. In Lage Vuursche bezocht hij zijn eerste UDCN-treffen. Hier raakte 
hij definitief besmet door het Russische virus. Dat de club daar later nooit meer 
terug mocht komen (Jan lachend: iets met lekkende motoren, een verruïneerd 
grasveld en een te hoog opgelaaid kampvuur (het heet daar Lage Vuursche) is 
slechts een detail.  Hierna werd er op zoek gegaan naar andere Russische 
fietsen.

‘Was de Dnepr zijn eerste motorfiets?’ Nee, Jan was er vroeg bij. Op zijn 18e

verjaardag was Jan meteen begonnen met motorrijden. De Honda CB 250 
stond toen al enige tijd in de schuur. Met het ‘L-etje’ maakte hij de gehele 
omgeving onveilig, hoewel hij slechts tot aan de gemeentegrens mocht komen. 
Tegelijkertijd nam hij ook autorijlessen. Zijn motorrijbewijs en autorijbewijs 
werden tegelijkertijd behaald. Kort daarna verruilde hij de Honda voor de stuk 
pittigere Kawazaki Z 750. Hierna volgde een Ducati 750 en een 250-er om te 
restaureren. De 250-er werd verkocht omdat onderdelen erg duur en zeldzaam 
waren. De Duc 750 bezit hij nog steeds. 

Dan zijn we dus aangekomen in 
1989. De jacht op nieuwe 
Russen was geopend. Via zijn 
familie in Polen kwam hij op het 
spoor van een M72. Deze 
zijkleppers had hij op het treffen 
in Lage Vuursche gezien en 
hadden zijn hart gestolen. In de 
Poolse Via Via stond een mooie 
advertentie van een paar M 72-
ers ergens in een buitenwijk van 
Poznan. De stoute schoenen 
werden aangetrokken en Jan 
vertrok naar Polen. In Poznan 
aangekomen was de 
teleurstelling groot. Er stonden 
geen M72-ers, maar Russische 
Choppers.
Hier was hij nou net niet naar op 
zoek. Maar in een schuurtje aan 
de overkant stond nog wel een 
Vjatka Scooter van Russische 
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makelij. Hij kon niet met lege handen thuis komen, dus werd dit twee-taktje 
maar ingeladen.
Dat dit uiteindelijk zou leiden tot een lange nacht aan de Pools-Duitse grens 
kon hij toen nog niet bevroedden. Met veel pijn en moeite kon hij het vehikel 
(als ware het een kostbaar en zeldzaam kleinood) over de grens krijgen. Met 
het scootertje werd wel Jan’s interesse voor 2-takten gewekt. Al snel volgden 
meerdere 2-takt motoren. Zo bezit hij naast de Vjatka nog 3 Jupiters (IZH 49, 
56) en 2 Planeta’s. Jan heeft ook een hele oude IZH 8 gerestaureerd. 

We vertrekken richting de garage die naast zijn huis staat. Hier staat zijn 
Dnepr, een solo Ural voor de verkoop en een IZH 49. Er is een lange werkbank 
met verschillende gereedschappen. Aan de zijkant staat de schitterend 
gerestaureerde IZH  8. De zojuist aangeschafte draaibank staat daar ook. Op 
een andere werktafel liggen enkele framedelen van een IZH 350.  DKW heeft 
model gestaan voor de IZH 350. Na de oorlog hebben de Russen de 
productielijnen uit de fabriek in Eisenach naar Rusland meegenomen en zijn 
toen begonnen met het maken van de IZH 350. ‘Waar staat eigenlijk je Vjatka 
Jan?’ ‘Dan moeten we even naar mijn andere schuur’. In een zijstraatje in de 
buurt van zijn huis staan 
twee immens grote schuren 
die voorheen dienst deden 
als opslagruimte voor een 
aardappel-, groente- en 
fruithandel. Één van die 
twee huurt Jan. Hier staan 
dus de rest van zijn 
motoren. De Vjatka, 
meerdere IZH-es en de hele 
mooie Ducati 750 caféracer 
in prachtige 70-er jaren 
kleuren (oranje-bruin). ‘Een 
leuke ruimte Jan’!  
Als we weer terug zijn bij 
zijn huis laat hij nog even 
zijn ‘handel’ zien. 1½ ton 
aan 2-takt onderdelen. 
Gekocht van het Britse 
bedrijf Neval, die van de 
handel af wilde. Alles ligt 
keurig opgeslagen in 
stellingen en ladekasten. ‘Ik 
had wel oren naar deze 
handel, omdat het spul 
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Agenda van de U.D.C.N. 2004/2005 

3-5 september 2004
2e boxertreffen te Bergisch Gladbach (ca. 30 km. 
oost van keulen). Meer info op 
www.russenboxertreffen.de.vu

11 September 2004 
09.00-17.00uur nationaal veteraan treffen Woerden 
kom je op een klassieker dan gratis toegang 

17,18 en 19 September 2004 (voorlopig) 
Najaarstreffen van de U.D.C.N. Dit treffen gaat plaatsvinden in het noorden 
van Nederland.

2 Oktober 2004 
motormarkt Hardenberg 

28 November 2004  
Tweede Onderdelenbeurs van de U.D.C.N. sinds lange tijd weer op de 
vertrouwde lokatie te Kesteren. Meer info volgt.

10-11-12 december 2004 
Vehikel auto en motor Veemarkthallen, Utrecht. 

14 t/m 16 Januari 2005 
Het traditionele wintertreffen van de UDCN. De lokatie staat nog niet hele-
maal vast maar dat zal wel weer jalhay of ster worden. Meer info volgt. 

11 t/m 13 Februari 2005 
Midwintertreffen (“het treffen voor watjes”), Camping “De Woensberg” in 
Huizen.

Extra evenementen 

En natuurlijk weer de kans op extra Evenementen in dit jaar te onderne-
men. Denk hierbij aan het zandpadtreffen half November bv. of de voor 
sommigen 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 
zowel 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 56, maart 2004 
1. contactpunt, 2. spanningsregelaar, 3. dimlicht, 4. 
kabelboom, 5. schokdemper, 6. kogellager, 7. bal-
hoofd, 8. spaak, 8. compressieverhouding. 

Nieuwe opgave: 

1.Snoepje voor onderweg.  K... .. … …d  4 2 3 4 
2.Dat doet de deur dicht.  P.....r   7 
3.Die kan zijn mond niet houden.  K..p   4 
4.Zijn allemaal het zelfde.  S.......d  9 
5.Mannetjes geit als lastdier. B.k   3 
6.Voor een snelle carburateur. V......r   7 
7.Deel van het landingsgestel. V.......l   9 
8.Huwelijksbureau op het kasteel. C.........t  11 
9.Spiegel KGB motor.   S........e  10 
10.Draait om vooruitgang.  P..n   4 

Succes, Luijt 

steeds schaarser wordt. Ik heb toen alles maar in een keer opgekocht’. Voor 
Russische 2-takt onderdelen kom je dus uiteindelijk bij Jan terecht. Ook laat hij 
nog even zijn nieuwe spulletjes uit Polen zien. Tijdens zijn vakantie in Polen 
vorig jaar heeft hij een fabriek ontdekt die koppen en zuigers voor Dneprs 
maakt. De kwaliteit ervan is verbluffend. Ook andere onderdelen kunnen hier 
gemaakt worden. Jan laat een krukastandwiel zien waarvan de tandjes 
gemaakt zijn van hard plastic. Dit ga ik eens uitproberen, het moet een stuk 
minder geluid produceren. De communicatie met de Polen verloopt vooralsnog 
echter enigszins moeizaam. Hoewel de grenzen met Polen sinds het voorjaar 
zijn geopend, is importeren van onderdelen nog niet makkelijker geworden. De 
wetgeving op dat gebied is nog niet helemaal aangepast en het is voor de 
Polen nog onduidelijk wat nu  wel en wat niet mag. Maar zegt Jan: ‘Het is 
zeker iets voor de toekomst’.  Dan roept Jan’s vrouw dat de soep klaar is. Ik 
word ook uitgenodigd en we eten heerlijke soep met knakworstjes.  

Jan bij deze bedankt voor je gastvrijheid en tot treffens. 
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Te Koop gevraagd / Aangeboden : 

Voor onze leden hier een plaats om hun advertenties te plaatsen, heb je 
interesse neem dan contact met ons op hierover. Wij nemen geen 
verantwoordelijkheid voor de hier aangeboden producten,motoren en 
onderdelen..

Vriendelijk verzoek om als de aangeboden goederen uit  de advertenties niet 
meer beschikbaar zijn (bv. reeds verkocht) dit ook even aan ons door te 
geven. We halen dan de advertenties weg, Mocht je toch nogmaals willen 
adverteren ermee, geef het dan even opnieuw door aan ons! Daarnaast kun je 
tegenwoordig ook het forum gebruiken op de website van de club. Dat dit veel 
gebeurt merkt u hier. Er worden nog maar zeer weinig advertenties 
doorgegeven voor plaatsing in het boekje.  

Te Koop : 

Nieuwe cilinder en zuiger set voor Dnepr MT11 en MT16 
Dit keurig afgewerkte setje van prima kwaliteit bestaat uit twee cilinders 
78mm,  twee zuigers met  zuigerveren. en zuigerpennen met borgveertjes. De 
complete set kost 150,- euro  . Jan Wassenaar  Tel:058-2541777 

Te Koop : 

Ik ben vroeger lid geweest van jullie club en heb een 1957 m72  opgeknapt 
(powdercoating, nieuw motorblok via Warnke etc.) met medewerking van 
Carol Adolfse en Henk Wouters. Ik heb sindsdien 4000 km gereden en heb 
toen het onzalige idee gehad de kleur van het frame te veranderen. Enfin, de 
motor uit elkaar gehaald in 1998 en er eigenlijk nadat ik van baan was 
veranderd weinig tijd meer voor gehad om deze weer in elkaar te zetten. 
Electronische ontsteking via die belg gekocht met al het spul om hem om te 
kunnen bouwen voor 12 volt en zo meer, munitiekisten (3) met houders voor 
zijspan en een dubbele voor op het bagagerek, Wehrmachtstuur , ed. voor de 
motor heb ik zo,n verdiept carter en hij is nog nagekeken door Ruud 
Korpershoek. Voorts heb ik zelf in Peking nog een hoop onderdelen gekocht 
zoals nieuwe zuigers, pakkingen en veel meer. Nu heb ik in leiden een huis 
gekocht zonder garage en moet mijn  werkplaats af danken. 

Kortom, ik heb geen plaats meer en zoek iemand die interesse heeft voor een 
zeer goede,roestvrije M72. Zoals je ziet heb ik veel geld en tijd in deze motor 
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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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gestoken en biedt hem aan als bouwpakket met  eventueel een grote partij 
onderdelen. Het frame en de aanbouwdelen zijn Wehrmachtgrau, het zijspan 
nog in de groene powdercoating. Het zijspan heeft een deuk aan de li. 
voorzijde.  

Willem de Waal  Tel 070/3276148 

Te Koop : 

een Vosahkod 175cc motorfiets met kenteken. Nieuw gespoten en 
chroomwerk. Verder vele nieuwe onderdelem: Uitlaat, banden, kabelboom, 
kabels, hendels, handvaten, carburateur, benzinekraan. Foto's beschrijven het 
hele project. Inclusief gekopieerde handleiding en reserve-onderdelen. 1500 
Euro marcvanbuuren@tiscali.nl 

Te Koop : 

Minsk met Nedelrands Kenteken. Prijs: E 800, Type: Sport (city version), Kleur: 
Blauw ,Bouwjaar: 1996, Inhoud: 125 cc (2 takt), Maximum snelheid: 85 km/u, 
Niet-originele kilometerteller (zonder verlichting), Met invoerpapieren en RDW 
rapport., Info: Jo Eeuwes, tel: 026-3251343  
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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 
donderdag 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 57, September 2004            Nummer 57, September 2004            Nummer 57, September 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: GGRATIS Verhaalsbijstand bij Letsel/
Overlijden door een gespecialiseerd, onafhankelijk kantoor.

∗ In vrijwel alle gevallen: GGRATIS verhaalsbijstand bij 
materiële schaden 

∗ Bij Volledige Cascoverzekering: GGRATIS vervangende 
motor

∗ Kleding en helm meeverzekerd 

∗ Bij Volledige cascoverzekering: GGEEN 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 




