
Officiëel orgaan van de  
Ural Dnepr Club Nederland 
Club voor alle Russische Motoren 
Nummer 65, oktober 2006 



Colofon 
 
Uitgever 
Ural Dnepr Club Nederland , Website : WWW.UDCN.NL 
 
Redaktie 
Benno van Ham   Jos Luyckx 
Danielstraat 3   Pickéstraat 52 
4771 RP Langeweg  2201 ET Noordwijk 
Benno@udcn.nl   jos@udcn.nl 
 
Copy en Foto’s 
Alle kopij dient schriftelijk of digitaal te worden aangeleverd. Bij voorkeur digitaal in txt-
formaat. Foto’s  als afdruk of gescand opsturen, bij voorkeur zwart/wit i.v.m. kwaliteit. Foto’s 
en diskettes worden indien gewenst retour gestuurd. 
 
De redactie houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden, ingezonden  artikelen te 
weigeren, te wijzigen of in te korten 
 
Bestuur 
Gerrit Busweiler  clubwinkel    clubwinkel@udcn.nl 
Ina de Groot  Evenementen/treffen coördinatie evenementen@udcn.nl 
Benno van Ham  Redactie    redactie@udcn.nl 
Sandra Korpershoek Penningmeester   penningmeester@udcn.nl 
Ruud Korpershoek Technische commissie   techniek@udcn.nl 
Jos Luyckx  Redactie    redactie@udcn.nl 
Luijt Postma  Secretaris    secretaris@udcn.nl 
Huib Stiegelis  Voorzitter    voorzitter@udcn.nl 
Frans de Wit  Los bestuurslid    frans@udcn.nl 
 
Contributie 
Inschrijfgeld   €  2,50 
Volwassene   € 17,50 
Buitenlandse leden toeslag €  5,00 
Kinderen   Gratis onder de 16 jaar  
 
Secretariaat : 
Luijt Postma 
Ural Dnepr Club Nederland  
Vecht 61  
1273 WG Huizen 
 
Telefoonnummer/Faxnummer :  035-5261544 
Gironummer    2594048 o.v.v. UDCN 1273 WG Huizen  
 
Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van januari tot januari. Voor mutaties, 
opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij onze secretaris.  
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Steunpunten juli 2006 
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Van de voorzitter, 
 
Na een mooie zomer (op augustus na) staat de herfst weer voor de deur. Het 
najaarstreffen was vroeg dit jaar, viel nog net in de zomer en net als het voor-
jaar en zomertreffen was het weer fantastisch (weer en sfeer).  
 
Helaas kon ik niet aanwezig zijn tijdens het najaarstreffen, door werkzaamhe-
den aan mijn huis moest ik voor het eerst om een niet technische reden afha-
ken. 
 
Maar goed, er staat weer een onderdelenbeurs gepland, ook dan kan er lekker 
bijgekletst worden en niet te vergeten het opdoen van tips, ideeën en/of on-
derdelen.  
 
Ik hoop velen van jullie daar weer te zien. En voor dat je het weet staan de 
wintertreffens weer voor de deur. 
 
 
Groet,     

Huib Stiegelis 
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Motocrypto 
 
Oplossing Motocrypto juli nummer 64: 
• Rookgordijnen optrekken;  
• Kamperen bij de boer;  
• Bochtenwerk;  
• Verkeerslichten; 
• Eenrichtingsverkeer 
 
Gelukkig heeft nog iemand de moeite ge-
nomen om de oplossing in te sturen.  
De winnaar is Ton Vredegoor, hij zal wor-
den verrast met een leuke prijs. 
Gefeliciteerd! 
 
Nieuwe opgave: 
• Een bon na het afrijden.    …b.w..s 
• Blije reactie na zo’n klap met een leeg wiel.     Ui. .e .a.. …i..e. 
• Gedempt met de hond wandelen.   ..tl.t.n 
• Vier slagen lijkt mij te veel voor zo’n motortje. ..ee.a.. 
• Gereedschap van een cardioloog?   ..e..e..i…e. 
 
Je oplossing kun je sturen naar luijtpostma@tiscali.nl 
Succes! 
 
Je oplossing kun je sturen naar: 
     luijtpostma@tiscali.nl 
     of naar het secretariaat. 

         Luijt 
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Contributie 2007 
 
Beste leden, 
 
In september is het weer zover. De jaarlijkse contributie moet weer worden 
voldaan. Tot nu toe stuurden we ieder jaar een acceptgiro mee met de RT. 
Deze vorm van bankieren raakt langzaam maar zeker “uit de tijd”. Steeds va-
ker wordt er gebruik gemaakt van digitale en telefonische overboekingen. Ook 
voor de contributiebetaling. Ook de club moet met zijn tijd meegaan. We willen 
jullie dan ook vragen om zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van digitale of 
telefonische betaling. Voor wie liever alles bij het oude houdt, blijft het gebruik 
van de overschrijvingskaart natuurlijk gewoon mogelijk. 
 
Bij iedereen valt in september/oktober de brief (en niet meer de oude  
vertrouwde  accept giro) in de bus.  Hierin zal wat uitgebreider worden uitge-
legd wat de ontwikkelingen voor de club precies in (gaan) houden. Denk eraan 
om de contributie op tijd te voldoen zodat je de vertrouwde Twin niet hoeft te 
gaan missen in het nieuwe jaar. 
 
Bij voorbaat onze dank voor de medewerking. 
 

      Sandra Korpershoek,  
      Penningmeester U.D.C.N. 
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Van de redactie. 
 
Het derde boekje is er weer en na de vakantieperiode (voor de meesten dan 
tenminste) is dit een echte vakantiespecial geworden. Bloedstollende verhalen 
uit Kazachstan en China gaan jullie dit boekje vermaken. Zelf zit ik nu in mijn 
vakantie, hopelijk kan ik daar wat tijd vinden om veel kilometers te maken met 
het span want zelfs het kleine stukje sturen van Kanis naar huis heeft me al 
wat spierpijn bezorgd. Hoog tijd om een beetje in training te gaan. 
 
Ik (Jos) heb deze zomer spannende dingen meegemaakt op een Royal Enfield 
in India. We reden daar in de Himalaya over de hoogst begaanbare passen ter 
wereld. Werkelijk schitterende landschappen. Hierover ben ik nog een stukje 
aan het schrijven dat ik jullie niet wil onthouden.  Helaas was het nog niet af 
voor deze editie. Clublid Roel Hendrickx en zijn vriendin bevinden zich inmid-
dels ook in deze contreien. Zij zijn op  weg met een in China gekochte Chiang 
Jang en proberen het spul overland naar Nederland te rijden.  Ook hij is van 
plan in India een Enfield uit te proberen. Deze fietsen hebben net zoals onze 
Russen veel karakter en ik heb empirisch ondervonden dat ze net zo’n hoog 
fun gehalte hebben.  
Roel houdt de redactie op de 
hoogte van zijn verrichtingen 
en daarom kun je in deze RT 
een stuk van hem lezen. 
 
Inmiddels zijn al onze ‘ eigen’  
treffens van 2006 met zeer 
mooi weer verlopen. Waar 
hadden we dat aan verdiend? 
We gaan ons weer opmaken 
voor de winter, met als eerste 
voorbereiding het Zandpaden-
treffen (samen met de MZ-
club). 
Dit boekje ook aandacht voor 
de nieuwe treffen en toerrit-
protocollen. Later zul je ze ook 
nog een keer aantreffen in ons 
nulnummer wat ook vernieuwd 
gaat worden maar tot die tijd 
in deze Twin alvast de nieuwe 
protocollen.  
Veel leesplzier. 

 Benno & Jos 
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       Na Sdarowje! 
 
 
 
  

Agenda van de U.D.C.N. 2006/2007 
 
 
12 november 2006 
Onderdelenbeurs UDCN, weer op de gebruikelijke 
locatie te Kesteren.  Industrieweg 4. Vanaf 11.30 tot 
16.00 uur kunnen onderdelen en motorfietsen weer van eigenaar wisselen. Wil 
je info of een stand neem dan contact op met het bestuur 
 
17,18 en 19 november 2006 
6e zandpadentoertocht(treffen), Heegseveldweg 2a Overasselt (GLD), 
Info bij  Paul  0486 – 47 37 00 voor 21.00 uur en in deze Russian Twin 
 
9,10 december 2006 
Vehikel te Utrecht, Veemarkthallen. Geen UDCN stand! 
 
19, 20 en 21 januari 2007 
Onofficiële wintertreffen van de UDCN te Jalhay zoals altijd het derde week-
einde van Januari 
 
23, 24 en 25 februari 2006 
4e Watjestreffen te Huizen op de Woensberg. 
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De Russische keuken 
 
Ruskaja-koechnja (De Russische keuken) 
 
Gehakte kippenlevers 
Een klassiek onderdeel van het Zakoeski 
assortiment (Russische borrelhapjes) De 
Russen eten deze kippenlevers op rog-
gebrood en drinken er uiteraard nogal 
wat Vodka bij. Zo ook Boris, uw eigen 
“chef de la cuisine”, die zich geen Zakoeski-
tafel kan indenken waar dit geurige hapje 
ontbreekt! 
 
Ingrediënten: 
Kippenlevers; in melk geweekt en dan uitgeknepen broodkruim; tuiltje kruiden; 
uien met een kruidnagel erop geprikt; jeneverbessen; peperkorrels; boter en 
vodka. De hoeveelheden zijn afhankelijk van het aantal gasten. 
 
Bereidingstijd: 1 uur en drie kwartier. 
Bereiding: Een halfuur een court-bouillon (water, tuiltje kruiden, ui met kruid-
nagel, jeneverbessen, zout en peperkorrels)laten door koken. De levers goed 
schoonmaken, in de kokende court-bouillon doen en 15 minuten laten koken. 
Ze dan met een schuimspaan eruit halen en in een vergiet overbrengen. Een 
fijngehakte ui in boter fruiten. 2 pollepels bouillon in een pannetje doen en 
voor ¾ laten inkoken. Dan zeven. Op een plank alle levers, het broodkruim, de 
gefruite ui en wat jeneverbessen goed fijn prakken. Alles in een grote schaal 
overbrengen, er de inhoud van het pannetje, de boter en de vodka bijdoen. Op 
smaak afmaken. Een ovenschaal beboteren, er het mengsel indoen en in een 
matig warme oven een mooi korstje laten krijgen (ca. 3 kwartier). Af laten 
koelen en koud opdienen. 
 
Russische punch 
Een welkome verfrissing na al de vodka bij Zakoeski, want het gaat hier om 
een mengsel van verschillende wijnen en champagne plus seizoenvruchten. 
 
Bereiding:   De diverse wijnen 5 minuten laten koken. De vruchten schillen en 
in stukjes gesneden met suiker bij de wijn doen. Af laten koelen en dan 1 uur 
in de koelkast zetten. IJskoud opdienen in bowlglazen, gegarneerd met een 
plakje citroen. 

     Vkoussno! 
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Mogelijke onderschriften: 
 
• Zo’n zandpadtreffen is best een eind weg! 
• Op naar de McDrive! 
• Van Route Mobiel had ik toch iets anders verwacht! 
• Groeten uit de Rimboe. (Piet en Jan bij de Oeroeboeroestam in donker 

Afrika). Volgend jaar bij ons! 
• Met een Ural op jacht, hopelijk lacht de prooi zich een hartverzakking. 
• Helmplicht alleen boven het zijspanwiel 
• Pletterpet of botsmuts? 
• Motor met zijspan in het Zui-Afrikaans? 
 - Kanieomvallenieveldfiets 
• De bus van 08.05 uur naar Timboektoe 
• Ural uit Parijs-Dakar eindelijk gefinished 
• Zo’n alarm op je motor kost wel veel plek! 
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Kort verslag algemene ledenvergadering 6 mei 2006 
In Dedemsvaart 
 
 
1. Opening: 
Huib opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Ingekomen stukken: 
Alle ontvangen post die voor de leden van belang was, is in het clubblad onder 
de aandacht  gebracht. 
 
3. Kascontrole boekjaar 2005: 
De stukken zijn in orde bevonden. Het bestuur bedankt de commissie en de-
chargeerd de penningmeester van deze taak. De kascommissie 2006 wordt 
gevormd door Cees Manten, Hans Wakka en Eef Bilars. 
 
4. Verslag secretariaat: 
De secretaris deelt mee dat het ledenaantal ten opzichte van 2005 geen schok-
kende veranderingen laat zien. 
 
5. Verslag Twinredactie: 
De redactie heeft een nieuwe drukker gevonden. Hebben de indruk dat de 
leden tevreden zijn over het resultaat. De e-mailadressen van Benno en Jos 
worden op de web-site gezet, wat het makkelijker makt om kopij te sturen. 
 
6. Verslag clubwinkel: 
Hans Wakka stopt na 10 jaar met de clubwinkel. Er is op dit moment geen 
verslag over 2005, maar zal t.z.t. in de Twin worden gepubliceerd. De leden 
zullen via de Twin en de clubsite worden geïnformeerd over de nieuwe opzet. 
 
7. Samenstelling bestuur: 
De voorzitter stelt Ina de Groot en Gerrit Busweiler voor als toegevoegde be-
stuursleden.  Er was een vraag of het bestuur hiermee niet topzwaar wordt. 
Het antwoord is nee. Beide leden gaan zich met specifieke zaken bezig houden 
en zullen ook niet alle  bestuursvergaderingen bij hoeven te wonen. Het be-
stuur bestaat derhalve uit 9 leden. 
 
8. Clubwinkel: 
Gerrit wordt voorgesteld als de nieuwe clubwinkel coördinator. Gerrit geeft een 
korte uitleg op welke wijze hij de winkel denkt te gaan runnen en wijst erop 
dat hij daar ook de leden bij nodig heeft. Hij nodigt daarom alle aanwezigen uit 
om hun ideeën aan hem kenbaar te maken. 
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MAAK UW RUSSISCHE MOTOR BETROUWBAAR MET … 

 
• Elektronische ontstekingen voor alle Russische boxers, 

ook voor zijkleppers en nieuwe 750 Urals. 
• De 12 V dynamoregelaar: voor ombouw van 6 V dynamo’s  

naar 12 V dynamo’s. 
• Gesmede zuigers voor Dnepr, Ural 650, Ural 750, 

Zijkleppers (M72, K750, …).  Overmaten beschikbaar. 
Topkwaliteit 

 
mark.van.noyen@belgacom.net 

 
of bellen/faxen op 0032(0)15/52.02.48 (tussen 19h en 22h) 

Verzending van onderdelen mogelijk. 
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Dat in de bergen rijden was af en toe een 
behoorlijke opgave. De eerste dag dat we 
dat deden was het over een gravelweg 
met kuilen, richels en bulten.  
 
Af en toe werd je door een onverwachte 
richel in de weg verrast en vloog je bijna 
van de motor af. Tweemaal ben ik daar 
van de weg geraakt, doordat het spoor 
van de motor dertig tot veertig centimeter 
lager lag dan dat van het span. Iets te 
hard in een bocht en de boel ging schui-
ven en ik hield hem niet meer. Stuur los 
en je stond meteen dwars in een greppel.  
 
De eerste keer kwam ik daar zelf nog uit, 
maar de tweede keer moest er hulp bijko-
men.  
 
Toen bleek ook de voorvork helemaal 
scheef te staan, maar door de toestand 

van de weg merkte ik dat aanvankelijk niet eens! Pas op een recht stuk kwam 
ik erachter, en werd de 
vork rechtgezet door het 
voorwiel van de volgwagen 
er dwars op te zetten, met 
redelijk succes.  
 
Simon is drie keer van de 
weg geraakt, zonder ernsti-
ge gevolgen, maar Nicolaï 
heeft deze beker aan zich 
voorbij laten gaan. 
 
 
 
 
 
Wordt vervolgd, 

Frans 
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9. Treffenprotocol: 
Ina wordt voorgesteld als treffenprotocol coördinator. Ina deelt mee dat het 
treffen- en toerritten protocol zijn verouderd en moeten worden aangepast aan 
de nieuwe eisen die er door wetgeving aan moet worden gesteld. Straks kan 
men in de Twin daar alles over lezen. Tevens komt er een nieuw 0-nummer 
waarin, naast het statuut en het huishoudelijk reglement, deze zullen worden 
opgenomen. 
 
10. Presentatie MAG: 
Een afvaardiging van de Motor Actie Groep, geeft een uitleg over de doelstel-
lingen van de MAG. Jos legt uit dat het belangrijk is dat de UDCN lid wordt van 
de MAG. Met name oudere motoren en milieuwetgeving kunnen op den duur, 
zonder tegengas, fataal worden voor de categorie motoren waar onze club 
voor staat. Het lidmaatschap voor de club komt op € 1,15 per lid per jaar.  
 
Een vraag uit de leden is of bruin dat financieel kan trekken. Het antwoord is 
ja. Het kan worden gefinancierd uit de reserve en het lidmaatschap kan op 
ieder moment worden opgezegd. Alle documentatie waarover de MAG be-
schikt, mag gratis worden gebruikt en gekopieerd. Het voorstel om lid te wor-
den van de MAG wordt door het overgrote deel van de leden aangenomen. 
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11. Afscheid Hans Wakka als clubwinkel coördinator: 
De voorzitter prijst Hans voor de inzet die hij in de afgelopen 10 jaar in de 
clubwinkel heeft gestoken. Als blijk van waardering overhandigt hij Hans een 
leuke aangeklede check ter waarde van € 20,00. Hans zegt de winkel ooit van 
Henk Wouter te hebben overgenomen en deze altijd met plezier te hebben 
gerund. Maar ook blij is dat er een last van zijn schouders is gevallen nu er 
mensen zijn die er nieuw elan in willen steken. Hij draagt de toko met een 
gerust hart over aan Gerrit en wenst hem veel succes. 
 
12. Rondvraag: 
Rob Bouwman vraagt naar de aansprakelijkheid van de club bij het uitzetten 
van toertochten. Hierover zal informatie worden ingewonnen bij de MAG, hoe 
dat juridisch is geregeld. Oproep van huishoudelijke aard dat iedereen zijn 
eigen “huisvuil” mee terug neemt. Een vraag uit de leden op welke datum het 
zomertreffen is gepland. Datum en plaats zal in nieuwsbrief bekend worden 
gemaakt. Benno vraagt wie er een stukje over dit treffen voor de Twin wil 
schrijven. Eef Bilars biedt aan de pen hiervoor ter hand te nemen. 
Het bestuur bedankt Jan, Henk en Roelof voor de organisatie van dit voortref-
felijk geregelde voorjaarstreffen. (applaus) 
 
13. Sluiting; 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en sluit de verga-
dering drie kwartier na opening. Mede door de presentatie van de MAG is het 
duurrecord niet gebroken. 
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dekt dat haar beide framebuizen gebroken waren. Op naar de lokale lasboer 
om het zaakje te repareren. Die was vergeten, of had het nooit geweten, dat 
je bij laswerk aan het frame de accu moet afkoppelen, omdat die anders opge-
blazen wordt. 
 
Dus ook een nieuwe accu, die natuurlijk iets groter uitviel dan het origineel, 
zodat het zijdeksel voortaan met tie-rips vastzat. Om nog niet te spreken van 
de Yamaha waarvan het balhoofdlager kapot ging, waarvan de startmotor het 
opgaf en de voorrem uiteindelijk ook. Maar die reed tenminste! Dat kon van de 
mijne niet gezegd worden. Toen het ding na een week van horten en stoten, 
na montage van een nieuwe dynamo, weer kwam stil te staan is besloten hem 
achter te laten in Kirgistan, en werd er een andere uit Kazakstan overgebracht. 
Die moest in één dag vijfhonderd kilometer afleggen, dus als hij het haalde, 
moest hij wel goed zijn. En dat was ook zo. Een ex-politiemotor notabene, nog 
met rode knipperlichten en de door het vliegwiel aangedreven sirene! 
 
Op één van onze dagtochten naar Shash Rabat, een authentiek ‘caravanserail’ 
hebben we door de pech en de invallende hoosbuien voortijdig om moeten 
keren, en werd het drs.P nummer ‘Dodenrit’ indachtig gerijmd: “Shash Rabat is 
een mooie stad, maar nét iets te ver weg”. 

Al het oponthoud ten spijt, hebben we toch dagenlange prachtige ritten ge-
maakt, langs wegen die van niets naar nergens reikten, over magistrale berg-
passen, gravelwegen naast kolkende rivieren, enzovoort. Waar kun je met 9 
man gewoon ergens een berg oprijden, je kamp opslaan en nog gewoon in het 
wild kakken? 
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Niet dat er de volgende dag een andere was, maar de carburateurs waren ver-
vangen en nu liep hij uitstekend. Zeiden ze. Na twee kilometer stond ik stil 
langs de weg, een voorbode van vele malen die zouden volgen. Met twee nieu-
we bougies werd het euvel verholpen, en reden we de stad uit. Bij de eerste 
stop rook ik een nare brandlucht, en na inspectie bleek dat de trommelrem van 
het achterwiel te zijn, die stond te roken. Maar even wat losser gezet. Met een 
geremd zijspan rijden was even wennen, want bij elke stop trok de motor naar 
rechts, wat al snel automatisch door mij werd gecorrigeerd. Die bougies zijn, 
net als dus de punten, nog een aantal malen vervangen.  
 
Het andere verkeer was ook even wennen. Er werd zoveel mogelijk ingehaald, 
en zo mogelijk de inhalers ook. Omdat wij de langzaamsten in het verkeer wa-
ren reden we overal maar zo-veel mogelijk rechts, om de inhalende inhalers de 
ruimte te geven. Toen wij eindelijk 
een oude vrachtwagen konden in-
halen, omdat die nog langzamer 
reed als wij, bleef mijn (Belgische) 
voorgangster op haar Yamaha 250 
achter de truck hangen, zonder dat 
ik begreep waarom: er waren im-
mers geen tegenliggers… Daarom 
ging ik naast haar rijden op de an-
dere baan en probeerde haar met 
een armzwaai zover te krijgen. Ze 
keek me aan, schudde nee, en wees 
op de ononderbroken streep tussen 
ons in. Daar mocht ze immers niet 
overheen. Waarschijnlijk als enige 
in heel Kazakstan hield zij zich aan 
de verkeersregels! Na een wegwer-
pend gebaar van mijn kant waagde 
zij het er toch op en konden we ons 
bij de rest van de groep voegen. 
Gelukkig waren er in Kirgizië ner-
gens strepen op de weg. 
 
Stilstaan onderweg hebben we nog vaak gedaan. Gelukkig was het niet altijd 
mijn motor die de oorzaak was, maar twee van de drie keer toch wel. Of het 
bleek dat er, tijdens het repareren van mijn motor, met een andere ook wat 
was: Een lekke band bij een Yamaha bijvoorbeeld. Dat duurde dan wat langer 
dan wanneer ik een lekke band had (2x), of de keer dat ik merkte bij het ver-
trek dat mijn zijspan los zat, de voorste klauw had zich van de kogel op het 
frame losgewerkt, en toen die vast zat had de Belgische dame intussen ont-

Nummer 65, oktober 2006 Nummer 65, oktober 2006 Nummer 65, oktober 2006                         Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland      

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                        Pagina  Pagina  Pagina  111111

Het toerrit protocol 
 
• De organisatie kondigt de geplande vertrektijd van de toertocht ruim op 

tijd van te voren aan. Iedereen moet voldoende benzine in de tank heb-
ben om onnodig stoppen tijdens de tocht te voorkomen, tenzij er in de 
tocht een tankstop is opgenomen. 

 
• De rit moet niet te lang zijn. (70-100 km. ) 
 
• Als het mogelijk is gevaarlijke kruisingen, stoplichten en onduidelijke 

situaties proberen te vermijden. 
 
• De organisatie wijst voor vertrek iedereen op het feit dat de deelnemers 

op eigen verantwoordelijkheid meedoen, dat een ieder verzekerd dient 
te zijn en dat de motoren voldoen aan de wettelijke eisen. 

 
• Krijgt er iemand pech, stop dan op en veilige plek. Een daarvoor aange-

wezen persoon meldt dit bij de kop van de toerrit, ( dit is bij voorkeur 
en solorijder ). Deze rijdt door tot er een geschikte en veilige plek ge-
vonden is waar men allemaal kan stoppen. De gestrande deelnemer 
wordt door één persoon geholpen. 

 
• De route staat op papier, eventueel met de locatie van een gepland 

rustpunt, hoe laat hier aangekomen gaat worden en, indien aanwezig, 
het telefoonnummer. De route is zo geformuleerd dat iedereen de tocht 
alleen kan rijden, hoewel het wenselijk is dat er één of twee personen 
de route kennen. 

•  
• Als er meer dan 15 motoren meedoen aan de tocht is het wenselijk dat 

de groep gesplitst wordt. 
 
• Als er gereden gaat worden volgens het “follow-up” principe dan wordt 

dit van te voren gemeld en aan de mensen die het niet kennen uitge-
legd. 

 
• Het spreekt vanzelf dat de bestuurders voor en tijdens de toerrit geen 

alcohol drinken of andere geestverruimende middelen tot zich nemen 
die de rijvaardigheid beïnvloeden. 

 
• DE VEILIGHEID VAN DE DEELNEMERS EN DE ANDERE WEGGEBRUI-

KERS STAAT VOOROP. 
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 Ontsteking 6 Volt fabel ontrafeld 
 
Mede 6 volt coureurs. 
 
Iedereen verkondigd dat de ontsteking niet te stellen is, waaronder ik ook val. 
Geheel toevallig kwam ik erachter dat dit wel degelijk mogelijk is, het is ge-
woon standaard aanwezig.  Wat de meeste wel weten is dat het late ontste-
kingstijdstip wel te stellen is d.m.v. stelschroef 1.            

  
Dit tijdstip stel je op het bovenste dode punt. Het kontaktpunt moet dan gaan 
openen. Dit kan met een lampje, deze moet dan gaan branden. Of je gebruikt 
een dun papiertje, deze moet dan loskomen.   
 
Nu waar het echt om gaat . 
 
Het stellen van de maximale vervroeging d.m.v. stelschroef 2 welk gekoppeld 
is aan excentrische nok 2a aan de achterzijde van de ontsteking. Dit ontsteek-
punt is ongeveer 9 mm voor het bovenste dode punt. Op dit punt moet dan de 
kontaktpunt openen. 
 
In praktijk zet je de ontsteking laat d.m.v. het aantrekken van de handle aan 
de linkerzijde boven op het stuur, de ontsteking staat dan op het bovenste 

2 

1 

2a 
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We hadden redelijk pech gehad. Ik in het bijzonder. Wat er allemaal niet aan 
mijn motor gebeurd was; van minstens drie keer nieuwe punten, een nieuwe 
(even slechte) versnellingsbak, tot een nieuwe dynamo.  
 
Het was al begonnen toen we de motoren in de Kazakstaanse hoofdstad Alma-
ty (in de Sovjet-tijd bekend als Alma Ata) overhandigd kregen. Twee van de 
beoogde drie zijspannen stonden klaar: een blauwe en een gele. De gele was 
voor mijn mede zij-spanner Simon, en de blauwe werd door Nicolaï in bezit 
genomen. Dat de staat van onderhoud niet helemaal je dat was bleek toen ik 
zag dat bij de gele de borgbout op de achteras ontbrak. Daar werd nog snel 
een boutje opgezet. Omdat de derde, een onbestemde kleur donkergroen, een 
buddyseat had, in tegenstelling tot de twee zweefzadels van de beide anderen, 
had ik daar mijn oog op laten vallen, omdat ik uit ervaring wist dat dat tweede 
zadel met een zitvlak als het mijne alleen maar in mijn rug zou gaan prik-ken, 
en op een buddy kun je nog eens naar voren of naar achteren schuiven op de 
lange ritten, en, indien nodig, kun je er een dutje op doen. Die liep nog niet 
helemaal naar behoren. Er werd beloofd dat er de volgende dag een andere 
zou zijn, en vandaag moest ik zolang maar in het bakje bij Nicolaï, en bij het 
beklimmen van de laatste bergpas zelfs een tijdje in de volgauto, want dat trok 
de Ural toch echt niet….. 

Kirgizië, of Kirgistan, ook wel geschreven als Kyrgyzstan, ligt in Centraal 
Azië en grenst aan Kazakstan, China, Tad-zjikistan en Uzbekistan. Ongev-
eer 5 maal zo groot als Ne-derland met een bevolking van 4,7 miljoen. 
Onafhankelijk van de (voormalige) Sovjet Unie sinds 1991. 80% moslim, 
20% Russisch Orthodox. 
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Zijspan in Kirgizie Deel I     door: Frans de Wit 
 
“Ik zeg OE…  OE! 
Ik zeg RAL…  RAL! 
Ik zeg OE… OE! RAL… RAL! 
Ohop de Oehoehoeral kwamen zie doar aongetufd, 
Ohop de Oehoehoeral, en dat was iegenlijk best wel gedurfd, 
van Kazachstan naor Kyrgizië toe, 
en elken aovond best een heel klein betjen moe, 
Simon op ’n gele, Frans een zwarte, die van Nicolaï was blauw. 
Zie reden nooit, nee nee, nooit, 
nooit zo heel erg hard. 
Zie kregen nooit, nee nee, nooit, 
nooit meteen de motor gestart. 
Zie reden Oe, Oehoe Oehoe, 
Oe Oe Oehoe Oeral (bis) 
En onderweg was er altied wel wat aon de hand: 
mien rem steet te los, mien rem steet te strak, lekke band. 
Ontsteking te vroeg, ontsteking te laat, RESTAURANT! 
Zo reden zie mee elkoar deur dat grohote land. 
Zie reden Oe, Oehoe Oehoe, 
Oe Oe Oehoe Oeral (4x bis, einde) 

 

Dat was het liedje wat ik bij elkaar gecomponeerd had op melodie van ‘Oerend 
Hard’ (uiteraard) na een aantal dagen onderweg te zijn geweest met de Motor 
Trails-reisgroep. (Drie Ural-zij-spannen en 6 Yamaha 250 Off-Road motoren) 

Nummer 65, oktober 2006 Nummer 65, oktober 2006 Nummer 65, oktober 2006                         Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland      

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                        Pagina  Pagina  Pagina  131313

dode punt. Zo start je ook de motor. 

Op het moment dat je deze handle loslaat gaat de ontsteking naar zijn maxi-
male vervroeging, welk is 9 mm voor het bovenste dode punt. 
 

Edward Klarenbeek                                     
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To China and Back ?     Roel Hendrickx 
 
Hallo beste Rus- en chinees-rijders,  
Bij een aantal van jullie ben ik al bekend. Begin 2005 ben ik lid geworden van 
de UDCN om kennis en ervaring op te doen over afgeleiden en doorontwikke-
lingen van de R71. Oftewel ik wilde meer weten over Ural, Dnepers en Chang-
Jiangs. Er was namelijk een plan in mij opgekomen: Mijn baan opzeggen, naar 
China vliegen, een ChangJiang kopen en een jaar later weer thuis aankomen. 
 
Sommigen hebben mij leren kennen op een  voorjaarstreffen, ik was daar met 
mijn BMW R1150GS Adventure.  Volgens velen de perfecte reismotor, maar 
volgens mij te groot, te hoog, te lomp en een wiel te weinig. Naar dit treffen 
gaan was een goede zet, het was gezellig en ik heb goede raad gekregen. De 
belangrijkste raad voor mij was: Koop een CJ en rijdt ermee. Zo gezegd, zo 
gedaan, ik heb mijn BMW verkocht en een CJ aangeschaft, een M1M, een 
750cc zijklepper alla R71. Er mankeerde vanalles aan. Roken als een stoom-
trein, lekken als een russische olie pijpleiding en nog pingelen ook! Na een 
paar uurtjes sleutelen waren de lekkages en het pingelen verdwenen en voelde 
ik me weer zoals toen ik 17 was.  
 
Ik reed toen Kreidler en heb veel moeten sleutelen. Ik heb toen nog een eigen 
brommer gebouwd naar eigen inzicht, een project van een jaar met een rat-
bike als resultaat waar ik beretrots op was. Daarna ben ik motor gaan rijden. 
Eerst van die oude barrels waar ik nog aan moest sleutelen. Daarna van die 
nieuwe probleemloze ongelooflijk dure 2-wielers zoals een Suzuki gsx-r600, 
Ducati 996 en de R1150 Adventure. Fantastische machines waar je heerlijk 
mee kan rijden maar er mag geen krasje op mag komen en zelf sleutelen is uit 
den boze vanwege de garantie en de inruilwaarde. Nee, met deze CJ heb ik 
mijzelf weer ontdekt! Geen angst voor krassen en lekker sleutelen en bouwen!  
Zijspan rijden kon ik gelukkig al, dankzij een ex-vriendin heb ik een half jaar 
een MZ zijspan met een Rotax motor gereden en het geweldige gevoel van 
zijspan rijden ontdekt. 
 
Terug naar de CJ. Na de eerste uren sleutelen liep mijn zijklepper uitstekend,  
tenminste naar mijn kennis en geweten. De rechter cilinder rookte wel nog 
flink. Tijdens een proefrit van 100km van mijn ouders in Vlijmen naar mijn 
toemalige studentenhuis (eeuwige student ondanks baan en dure motoren) in 
Venlo kwam ik tot de conclusie dat de motor in goede technische staat was 
goed reed. De top met zijspan was 100km/u en de motor hield zich goed op 
snelle stukken en zandpaden.  
 
Na enkele weken rijden op en neer naar mijn kersverse vriendinnetje in Eind-
hoven en het bijvullen van enkele liters olie werd het toch eens tijd om de cilin-
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Dus Paul belt Charles, gelukkig had hij een goede oplossing…… de mosselen 
zijn duur, dus we vragen gewoon iets meer voor de mosselpanmaaltijd. Zater-
dagavond wordt het vuur opgestookt en onze kok Charles gaat mosselen ko-
ken. Deze maaltijd is aangevuld met stokbrood en diverse lekkere sausjes. 
 
Zij die hiervan mee willen genieten dienen zich voor 15 november 2006 bij 
Charles of Paul te melden. Deze volledige maaltijd  kost slechts € 8,- per per-
soon. Neem wel je eigen drankjes mee. 
 
Alles in het kort: 
 
6e zandpadentoertocht(treffen): 17 – 18 – 19 november 2006 
adres:      Heegseveldweg 2a Overasselt (GLD) 
       www.bosenwei.nl 
aanvang toertocht:    18 november om 12.00 uur 
kamperen:      € 5,- pppn, in de achtertuin,  
     met eenvoudig sanitair, ouderwetse  
     gezelligheid en kampvuur. 
Inschrijving mosselpanmaaltijd: vóór 15 november 2006 
Bij Charles de Louw Via E-mail :  c.louw1@chello.nl 
Of bij Paul     0486 – 47 37 00 voor 21.00 uur 
 
Informatie: Paul: 0486 – 47 37 00 tot 21.00 uur 
 

Paul.S de crosskabouter 
06 – 40 31 00 21 
(tijdens treffen) 
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Zandpadentoertocht 6e editie 
 
Onder het genot van een glaasje knetterwijn:  
 
Terwijl we samen worstelen om een fles knetterwijn, van onze geliefde voorzit-
ter gekregen, te openen, waarvoor Paul al vier keer naar zijn werkplaats (hok) 
heeft moeten lopen, (voor zover hij dat nog kon) om het juiste gereedschap te 
bemachtigen, gaan onze gedachten uit naar het stukje voor alweer de 6e 
zandpadentoertocht.  
 
Wat zijn de plannen dit jaar. 
De tocht blijft zoals we ge-
wend zijn een echte uitda-
ging voor de liefhebber. De 
tocht loopt over onverharde 
wegen door onze mooie Bra-
bantse/Gelderse landschap-
pen. Voor de die-hards oude 
wegen, voor de nieuwkomers 
nieuwe kansen. (want achter-
af hadden deze toch wel spijt 
dat ze niet meereden.) De 
tocht is op zaterdag  18 no-
vember 2006 en begint om 12.00 uur. Kamperen kan al vanaf vrijdag 17 tot en 
met zondag 19 november, opnieuw bij mijn goede vriend Michel Disveld in zijn 
achtertuin. 
 
Maar nu, omdat het vorig jaar menigeen zo goed bevallen is de mosselpan-
maaltijd met elkaar te genieten, gaan wij ook dit jaar weer aan jullie vragen 
wie heeft er weer zin in mosselen???  
 
En wie heeft er zin om vuur 
op te stoken, wie heeft er 
weer zin om de mosselen te 
wassen, wie heeft er weer zin 
om knoflook te snijden etc. 
etc. etc. want we gaan weer 
mosselen koken. Omdat de 
mosselen dit jaar niet erg 
goed hebben kunnen groeien 
zijn ze nogal prijzig. (duur) 
Kan het nu nog wel door-
gaan?  
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ders eens van binnen te bekijken. Uiteraard was ik wat huiverig uit angst iet 
kapot te maken, maar ja, als ik met zo’n motor van China naar Nederland wil 
rijden zal ik toch wat meer van de techniek moeten weten. Dus de linker cilin-
der moest er aan geloven. Aha, een bout met een vierkante kop. Hmmm, die 
heb ik niet. Ook niet in de standaard boord gereedschap van de motor want 
die zijn ergens bij een vorige eigenaar blijven plakken. ‘Inventief’ als ik ben 
heb ik geprobeerd of ik een dop uit mijn doppendoos niet om kon draaien, 
oftewel past de ½” inch vierkant niet op de vierkant kop van de kop bouten. 
Mijn (foute) conclusie was ‘nee’. Ik kreeg de dop niet over de bout. Raad ge-
vraagd op het forum. Zowel een 13mm 12-kant dop als de vierkant van een 
½” inch dop zouden moeten passen. Dus ik naar de winkel voor een 13 mm 
12-kant dop. En ja hoor, het paste! Alle bouten kwamen los op 1 na. 1 bout 
had reeds afgeronde hoeken. Toch die dop nog maar eens omdraaien. Verrek 
het past!  De vorige keer had ik een dop met een te grote buitendiameter ge-
probeert waardoor hij niet paste, de ½” inch vierkant past perfect. Dus mijn 
10mm dop gebruikt samen met een imbus sleutel en de rechter kop was eraf. 
De cilinder had aardig wat krassen en aluminium afzetting. Dat lijkt dus op een 
vastloper. De kleppen zagen er in mijn (totaal onervaren) ogen nog wel goed 
uit. Vervolgens de cilinder maar eens verwijdert om de zuiger te bekijken. De 
zuiger zag er piekfijn uit! Blijkbaar was deze dus vervangen. De cilinder moest 
toch echt worden opgeboord of vervangen. 
 
De oldtimergarage in Polen maar eens gebeld voor de prijs van een nieuwe 
zuiger en cilinder en geleerd dat je toch echt allebei de kanten moet opboren 
om de motor goed gelijkmatig te laten lopen. Dus ook de linker cilinder ervan 
af. De cilinder zag er goed uit, Maar de zuiger! Een kant van de zuigerkop was 
helemaal weggevreten en de compressieveren waren gedeeltelijk verdwenen! 
Ok, dus twee overmaat zuigers en de cilinders opboren. Om de cilinders te 
boren en te honen is het beter om de kleppen te verwijderen om ze na het 
bewerken goed schoon te kunnen maken. Het beter bekijken van de kleppen 
was een goed idee. De inlaat kleppen waren oke, maar allebei de uilaat klep-
pen lekte enorm en waren flink beschadigd. Ik kwam er achter dat de klepge-
leiding van de linker uitlaatklep niet in lijn lag met de klepzitting! De klep viel 
maar aan 1 kant op de zitting en liet een enorme kier. Dat is een grove pro-
ductie fout.  
 
Even evalueren, ik heb een motor gekocht met volgens het boekje een top van 
100km/h met aan 1 kant kapotte compressie veren en aan twee kanten enorm 
lekkende uitlaat kleppen maar de motor rijdt nog steeds 100km/h. Dit gaf voor 
mij de doorslag, een motor die er zo beroerd aan toe is en nog zo goed rijdt 
moet wel de perfect reismotor zijn. Na reparatie en inrijden bleek de top 110 
km/h te zijn. Zonder andere problemen heb ik tot februari doorgereden en ben 
samen met mijn vriendin bij het zandpad treffen en het winter treffen geweest. 
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Naar China 
17 februari 2006. Tijd om naar Shanghai te vertrekken. 54kg bagage, ouders, 
vriendin en vrienden mee naar het vliegveld om afscheid te nemen en alleen 
met 54 kg bagage naar Shanghai. Shanghai is een stad met een grote G, er 
wonen 17 miljoen mensen en gebouwen met meer dan 30 etages staan overal. 
Het is een hyper moderne stad met een magneet trein (top van boven de 400 
km/h) van het vliegveld naar de rand van het centrum. De economie draait 7 
dagen per week door, 24 uur per dag. Zondagen bestaan niet en ik kan om 5 
uur ‘s nachts op elke hoek van de straat een bak eten gaan halen. Er is echter 
een groot minpunt aan deze geweldige stad: De maximale toegestane cilinder 
inhoud van een motorfiets is 250cc……….. 
 
Maar de ChangJiang heeft een aparte status, deze motor wordt sinds 50 jaar 
gebruikt door de PLA (het Chinese leger) aan een aantal hoge piefen zijn gek 
op CJ’s. Het gevolg hiervan is dat ze vergeten zijn 3-wielige motorfietsen op te 
nemen in alle belemmerende wetten en er in Shanghai gewoon met CJ’s kan 
worden gereden! 
 
Binnen 2 weken 
na mijn aankomst 
reed ik op een CJ 
van een hande-
laar. Ik reed zon-
der helm en zon-
der rijbewijs. Het 
eerste is legaal, 
het tweede niet. 
Na 4 weken heb 
ik mijn rijbewijs 
en een CJ aan-
geschaft. Het is 
een PLA motor 
met een kopklep-
per motorblok.  
 
 
De motor is oud en maakt een hoop rare geluiden, geen probleem, een nieuwe 
motor heeft kinderziektes en is veel duurder. Nu kan ik van het prijsverschil de 
motor opknappen en ombouwen zoals ik het wil. Al met al heeft het opknap-
pen en ombouwen 5 maanden geduurd.  
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Te koop aangeboden:  
 
• Omgeving Sneek, Ural. IMZ-8.103.10 650 cc Boxer  
 Compleet met zijspan  
 Kleur: grijs/zwart, Nederlands kentekenbewijs  
 Toelating 05-04-1994  
 
 Het geheel is gereviseerd, gespoten, nieuwe remmen, zuigers en uit
 laten.  Uiterlijke staat als nieuw  
 Mogelijke prijs is 3100,- Euro.  
 Meer informatie bij A. Franckena, telefoonnummer 0515-431863  
 Email: hcnoog@zonnet.nl 
 
 
• URAL SOLO BJ.1992  
 
 Oorspronkelijk heeft er een zijspan aangezeten.  
 Nieuwe carburateurs,gereviseerde cardan,gereviseerde cylinderkoppen  
 Kleur zwart met zijtassen  
 Vr.pr. 700,- euro  
 tel. 0523-683648 Henk Spalink 
 
 
• Graag wil ik mijn Ural +zijspan te koop aanbieden, het is een M66 van 

1976 kleur rood + achteruitversnelling, met een nieuwe accu, op de 
motor zit een GIVI scherm en het zijspan  

 heeft ook een scherm. Mijn vraagprijs is 1500 euro.  
 Cees van Leeuwen, Dennenlaan 19, 3904 KK Veenendaal,  
 tel: 0318-540565  
 e-mail: leeuwencvan@hotmail.com  
 Reden verkoop er wordt bijna nooit opgereden en ruimtegebrek.  
 
 Met vr.gr  
 Cees van Leeuwen  
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Treffen protocol 
 
Algemene richtlijnen voor het organiseren van een treffen. 
 
• Degenen die het treffen organiseren zijn tevens ook het aanmeldpunt 

tenzij dit anders is overlegd. 
• Iemand van het bestuur ondersteunt de organisatoren en is in principe 

verantwoordelijke namens de club. 
• De verantwoordelijke van het bestuur zorgt ook voor het in ontvangst 

nemen van de gelden. 
• Van te voren aanmelden is noodzakelijk om inzicht te houden over het 

aantal deelnemers en de bijbehorende kosten en inkomsten. 
• Als het kan een vaste prijs regelen voor het terrein om de kosten druk-

ken. 
• Op het terrein is het noodzakelijk om in elk geval iets van stromend 

water en toiletgelegenheid te hebben. (Dixie) 
• Als het treffen op een camping wordt gehouden gelden de huisregels 

van de camping. 
• Het is aan te bevelen dat de organisatie aanwezig is voor dat de cluble-

den arriveren. 
• De bewegwijzering moet van te voren aangegeven zijn, het kan zijn dat 

hiervoor toestemming aan de gemeente gevraagd moet worden. 
• Na afloop alle borden weer op tijd weghalen. 
• Na 22.00 uur wordt er in principe geen mechanische geluiden gemaakt 

( muziek, startende motoren enz.) 
• Bij voorkeur is het mogelijk de motoren bij de tent te zetten, is dit niet 

toegestaan dan zo dicht mogelijk bij de tenten. 
• Op eigen terrein is het handig om meerdere toegangswegen te hebben 

ivm. moddervorming bij nat weer. 
 
 
WENSELIJKE EIGENSCHAPPEN TERREIN: 
 
• MEERDERE TOEGANGS WEGEN, IVM MODDERVORMING 
• MOTOREN BIJ DE TENTEN 
• RUIMTE VOOR CAMPERS 
• TOILETGELEGENHEID EN STROMEND WATER 
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De motor heeft nu allerlei extra’s die normaal tot ‘ongebruikelijk’ zijn: 
 
• 1 extra reserve wiel, 
• 1 jerry can van 20 liter 
• Schijfrem aan de voorkant 
• R71 stijl voorspatbord, 
• Hoge uitlaat dempers (voor meer grondspeling) 
• Handvat verwarming 
• Electrische ontsteking (zelf ontworpen en gebouwd) 
• Skid plate (aluminium plaat om het carter te beschermen) 
• Bagagerek op het reserve wiel ala Ural 
• Bagagerek achter de bestuurder 
• Aluminium koffers 
• Aluminium gietwielen 
• Contact slot rechts onder het zadel (geen politie die even mijn contact 

sleutel eruit trekt) 
• 12V naar 220V converter 
• Backup accu die alleen is verbonden als de dynamo laad 
• Vizier verwarming 
• Led-verlichting (zelfbouw) 
• Een waterkoker (zelfbouw) 
• Zijspan verwarming (komt er op tijdens de winter) 
• K&N luchtfilter 
 

 
De hele bouw heeft 
me dus 5 maanden 
gekost. Het is onge-
looflijk hoe traag din-
gen hier gaan. Als je 
met een Chinees een 
bepaalde datum af-
spreekt dat iets af is 
moet je hem wel heel 
goed kennen of totaal 
naief zijn om hem te 
geloven. Daarnaast is 
onderdelen kopen erg 
moeilijk.  
 
 



Pagina  Pagina  Pagina  181818                        The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin   

 Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland                         Nummer 65, oktober 2006              Nummer 65, oktober 2006              Nummer 65, oktober 2006    

Voor elk onderdeeltje moet je naar een ander winkeltje. RVS bouten in de RVS 
bouten winkel, RVS moeren in de RVS moeren winkel, gegalvaniseerde bouten 
in de gegalvaniseerde bouten winkel, led’s in de led-winkel, weerstanden in de 
weerstanden winkel, enz.  

Dat is extreem lastig omdat niemand weet waar al die winkeltjes zijn. Na deze 
5 maanden mag ik mezelf dan ook wel een expert noemen in het vinden van 
gereedschap, bouten en moeren, electrische onderdelen en plaatmateriaal.  
 
In juli is mijn vriendin naar Shanghai gekomen en zijn we samen met mijn 
motor naar Beijing gereden.  
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3012 Dnepr MT10-36 catalogus € 10,00 € 12,50 
3013 Dnepr MT9-10 catalogus € 12,00 € 15,00 
3014 Dnepr MT11 Operating Manual € 12,00 € 15,00 

3014a Dnepr MT11 Operating Manual € 10,00 € 12,50 
3015 Dnepr MT11-16 catalogus € 10,00 € 12,50 
3016 Dnepr MT11-16 repair (alg) € 10,00 € 12,50 
3017 Dnepr MT16 Operation manual € 12,00 € 15,00 
3018 Dnepr MT Instandsetzungsanleitung (reparatie) € 12,00 € 15,00 
3019 Dnepr MT-16 Betriebsanleitung € 12,00 € 15,00 
3020 Dnepr MT-11 Betriebsanleitung € 12,00 € 15,00 
3021 Dnepr MT16 Betriebsanleitung € 10,00 € 12,50 
3022 Chang Jiang onderdelen kopie € 10,00 € 12,50 
3023 Chang Jiang operating and maintenance € 10,00 € 12,50 
3024 Voshkod Operating and maintain instructions € 10,00 € 12,50 
3025 Planeta Sport Overhaul Instructions  (nieuw model) € 10,00 € 12,50 
3026 Planeta/ jupiter III Maintenance + Operating Instruc-

tions 
€ 10,00 € 12,50 

3027 Planeta Jupiter III Catalogus (oud model) € 10,00 € 12,50 
3028 Planeta Sport Maintenance and operating instructions € 10,00 € 12,50 
3029 Planeta Sport catalogus (nieuw model) € 10,00 € 12,50 
3030 IZH-49 catalogus & handboek in één! € 10,00 € 12,50 

        
Over het algemeen zijn de verzendkosten bij de prijzen inbegrepen. Dit geldt voor de zgn 
brievenbuspost. 
Grotere artikelen  (voorzien van een * ) zoals 
truien en T-shirts kun je beter afhalen bij een beurs of treffen. Wel vooraf even regelen. 
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CLUBWINKEL     
mail clubwinkel@udcn.nl     
telefoon 06-10220189     
giro 5066947 tnv Ural Dnepr Club Nederland IJsselmuiden 
Geef om vergissingen te voorkomen het best. nr op. Bij twijfel eerst bellen of mailen. 
Na betaling volgt de verzending. 
        
best.nr omschrijving lid geen lid 
Truien en T-shirts     

2001 Grijs UDCN-logo* € 16,40 € 20,50 
2002 Zwart URAL/DNEPR motor* € 16,40 € 20,50 
2003 rood udcn logo* € 9,20 € 11,50 
2004 zwart udcn logo* € 9,20 € 11,50 

Diversen     
4001 UDCN badge € 0,00 € 0,00 
4002 Sticker zwart met gele opdruk gratis € 0,00 
4003 Sticker wit met rode opdruk gratis € 0,00 
4004 K-750 badge € 0,00 € 0,00 
4005 Ural badge € 0,00 € 0,00 
4006 Aardewerken mok wit met jub.logo € 4,00 € 5,00 
4007 Linnen tas zwart met logo € 2,00 € 2,50 
4008 Dnepr Sleutelhanger € 3,20 € 4,00 
4009 Zakmes tevens vork en mes € 4,80 € 6,00 
4010 Oude Russian Twins € 1,00 € 1,25 
4011 pin Dnepr K750 klein € 3,40 € 4,25 
4012 pin Ural € 0,00 € 0,00 
4013 pin K-750 groot € 4,00 € 5,00 
4014 pin M-72 € 4,00 € 5,00 
4015 tankembleem Ural € 4,80 € 6,00 
4015 tankembleem Dnepr € 4,80 € 6,00 
4017 tankembleem K-750 € 4,80 € 6,00 
4018 Ussr vlag 20x30 € 4,80 € 6,00 
4019 Pet Dnepr € 0,00 € 0,00 
4020 Pet UDCN € 0,00 € 0,00 
4021 Pet Ural € 0,00 € 0,00 
4025 Dnepr badge € 0,00 € 0,00 

  rood met udcn logo € 0,00 € 0,00 
Handboeken     

3001 Ural M-72 Bouwtekeningen A3* € 12,00 € 15,00 
3002 Ural M-72 onderdelen catalogus € 10,00 € 12,50 
3003 Ural M-72 Betriebsanleitung € 10,00 € 12,50 
3004 Ural M-72 Nederlands € 10,00 € 12,50 
3005 Ural onderdelencatalogus kopkleppers € 12,00 € 15,00 
3006 Ural service manual kopkleppers € 10,00 € 12,50 
3007 Ural repair manual kopkleppers € 12,00 € 15,00 
3008 Ural M-66 Servicemanual € 12,00 € 15,00 
3009 Dnepr K-750 catalogus € 10,00 € 12,50 
3010 Dnepr MT10-36 operation instructions € 10,00 € 12,50 
3011 Dnepr MT10-36 Repair manual € 10,00 € 12,50 
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De afstand tussen 
deze 2 steden is 
ongeveer 1300 km 
en dus een mooie 
proefrit voor mijn 
motor. Om de testrit 
zo realistisch moge-
lijk te maken heb ik 
ongeveer even veel 
spullen meegeno-
men als gedurende 
mijn echte reis.  
 
 
 
 
 
 

De heenreis verliep probleemloos met Lu als navigator. Zij heeft volstrekt geen 
problemen met het lezen van alle borden….  
 
Onderweg kom je allerhande voertuigen tegen: 
Met name de 3-wielers zijn erg populair omdat ze goedkoper zijn in tol.  
 
De tankstations zijn bijna allemaal erg groot: 
De weg leidde ons door ongelooglijk drukke gebieden maar ook door een enkel 
heuvellandschap met een heerlijke rustige sfeer 
 
Beijing is weer een enorme stad zoals Shanghai, maar met een hele andere 
sfeer. Beijing is veel ouder en traditioneler: En Beijing is het ChangJiang para-
dijs!  
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Hier maken zijn verreweg de meest shop’s te vinden en zijn allerhande varia-
ties te zien: Ze hebben er ook CJ’s met BMW blokken tot 1000cc. Bij navraag 
bij de shop die deze BMW blokken inbouwd wordt de originele CJ aandrijving 
gebruikt en levert de verdubbeling van de pk’s geen enkel probleem op. Van 
kapotte kardan assen hebben ze hier in China nog nooit gehoord.  
 
De terugweg naar Shanghai ging ook probleemloos. Ik deed er in mijn eentje 
wel 250km meer over om terug te komen door navigatie problemen. Gelukkig 
belande ik hierdoor in een prachtig berglandschap, waardoor ik erg blij was 
met het verdwalen. 
 
Op 27 augustus ben ik uiteindelijk echt vertrokken. Ongeveer 2 maanden na 
mijn vooraf geplande vertrek. De eerste maand gaat de reis via midden en 
noord oost China naar de Karakoram highway waar ik voor 15 oktober over-
heen moet zijn voordat hij voor de winter wordt afgesloten. Daarna ga ik via 
Pakistan naar India om eens een Enfield uit te proberen en daarna via Pakistan 
en Iran terug naar Europa. Meer hierover in de volgende Twin. 
 
Groetjes, 

 Roel 
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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 gele-

verd 
 

Mogelijkheid tot het officieel regelen van kentekens voor 
zowel Ural als Dnepr, mits motorfiets in goede staat ver-

keert. 
 

Onderdelen voor zowel Ural als Dnepr uit voorraad lever-
baar 

Desgewenst gemonteerd. 
 


