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Van de redactie

Zo, de eerste druktes in het jaar zijn weer voorbij. Voor de zuiderlingen is de carnavalstijd weer voorbij. Voor
de noorderlingen zijn er natuurlijk weer de Olympische winterspelen geweest.

Behalve deze twee grote evenementen is natuurlijk ook dit voorjaar weer de eerste Vehikel geweest. Voor
mij persoonlijk de eerste ervaring voor de UDCN-club op een beurs te staan en ik moet zeggen het is me
zeer goed bevallen. Een aantal bekende en minder bekende gezichten gezien, gesproken en kennis mee
gemaakt. Het blijft altijd leuk om te zien en horen hoe mensen over hun motoren denken en hoe
omstanders denken dat die bruine BMW toch wel redelijk origineel is (Jammer alleen dat het een Ural was).

Tevens heb ik mezelf twee dagen lang lopen verlekkeren aan een BMW R90RS die uiteindelijk toch maar
bij zijn eigen baas gebleven is. Volgend jaar koop ik hem (als hij er nog is). Wat opviel in aandacht van de
“vreemden” is toch vooral de in het begin relatief negatieve instelling. "Ohh.. zo’n rus die altijd kapot gaat"
enz. waren de meest gehoorde opmerkingen. Na een babbel(tje) bleken het dan toch vaak mensen te zijn
die wel degelijk een gezonde interesse hadden, echter bang gemaakt waren door de oude publicaties in de
media over onze Russische dames en heren.

Wat gelukkig daarin opvalt is dat tegenwoordig de tendens steeds positiever wordt. Steeds vaker lezen we
stukjes in de vakbladen waarin wel degelijk een positieve kijk gegeven wordt op het motorrijden op een
nostalgische motor. Er wordt dan met de goede mentaliteit gekeken naar een dergelijke motor, in de trand
van "Ook al is deze niet oud, toch moet hij als zodanig behandeld worden".

Zoals ook uit het blad zal blijken (stukje van Goss.i.e) is het voor de Ural-rijders een goed 1998 aan het
worden. Deze motor zal ook in 1998 nog nieuw geimporteerd worden. Voordeel: er blijft een
onderdelenstroom en de nieuwe Ural's zullen zelfs beter worden dan verwacht.

Hopelijk vloeit uit deze ontwikkelingen in zowel de media als de handel wat positieve belangstelling voort
waarmee we als club wat kunnen. Het is nog steeds leuker om als club te kunnen zeggen dat het leuk is om
een Rus te rijden en lid van de club te zijn. Niet dat het lidmaatschap een doel is om aan onderdelen etc. te
komen. Nog steeds is iedereen welkom die wil.

Nu genoeg gezeverd en verder met het blad,

Veel leesplezier van de redactie :
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Clubwinkel
Beheerder: HansWakka
Tel: 050-5413846
Giro clubwinkel : 856302
t.n.v. H. Wakka te Groningen
Bestellingen: Vooraf kontakt opnemen met Hans over het gewenste boek,
clubwinkelrekening.

daarna geld overmaken op de

Prijzen : Inclusief B.T.W., Inclusief Porto
Type

Soort Boek

Pag

De volgende artikelen

Prijs

zijn zonder porto

Dnepr
K750

onderdelen (Russisch)

89

20,00

K650

maintainance (Engels)

84

20,00

T-shirt

10,00

MT9-10 onderdelen

140

25,00

Sweaters

25,00

MT9-10 repair

120

22,50

Katoenentas

5,00

MT10/36onderdelen

120

22,50

Badge

5,00

MT10/36operating manual

104

20,00

MT10/36repair manual

116

22,50

Verdere gegevens zoals kleur, maat etc.

MT11

operating manual

89

20,00

bel Hans!

MT16

betriebsanleitung

107

20,00

MT11-16 onderdelen

80

20,00

Algemeen repair manual

117

22,50

Nieuw !!

Ural

'Pins' met DNEPR logo Fl. 7,50

M72

bouwtekening A3

49

17,50

M72

betriebsanleitung

76

20,00

M63

service manual

119

25,00

Sleutelhangers (leer)

onderdelen

56

20,00

URAL of DNEPR

service manual

120

25,00

M62-67 onderdelen

76

20,00

M62-67 repair manual

149

25,00

IMZ-8.103onderdelen

115

25,00

IMZ-8.123service manual

70

20,00

IMZ-8.123repair manual

126

25,00

M63
M66

Diversen

Fl. 5,-

Excl. Portokosten

Planeta sport onderdelen

98

20,00

Planeta-3maintenance manual

50

20,00

Voskhodoperating instructions

79

20,00

Planeta-3onderdelen

50

20,00

Voskhodonderdelen

70

20,00

Jupiter maintenance manual

50

20,00

Chang Jiang onderdelen (=M72)

97

20,00

Jupiter onderdelen

50

20,00

Chang Jiang instruction manual 56

20,00

Planeta sport operating instructions27

12,50

The Russian Twin

3

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 31, Maart 1998

M72 op zijn Frans ???

Uden, 26 feb. 98
Beste leden,
Tijdens het lezen van een Duits jaarboek kwam ik tot mijn verbazing een artikel tegen over een motorfiets
die wel een zeer grote gelijkenis vertoond met onze welbekende M72.
Het lijkt me dan ook een leuk artikel om te plaatsen in het blad gezien het feit dat de meeste mensen wel
bekend zijn met het feit dat de Chang-Yang gekopieerd is van de onze welbekende M72 welke op zijn beurt
een kopie is van de BMW R71. Het merk is van Franse origine genaamd CEMEC Model L7 en is gebouwd
van 1948 tot 1954. Natuurlijk zijn er wel enkele kleine verschillen aan te wijzen maar deze zijn te
verwaarlozen.

Groetjes,
Frans Augenbroe
Pianostraat 21
5402DJ Uden

4

The Russian Twin

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 31, Maart 1998

Advertentie Tjaarda
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Advertenties

Te koop:
M72 blok, geheel gereviseerd: Fiat zuigers, cilinders verbust, nieuwe kleppen, krukasrevisie. Inclusief 12 V
Fiat Dynamo plus Fiat spanningsregelaar.
Eric van Gasteren, Tel. 077-4673606

Harley Davidson, FL Electra Glide l2OOcc (early shovel) Bouwjaar 1969, kleur blauw met zweefzadel
Geheel perfect gerestaureerd en gereviseerd Getaxeerd fl. 30.000,- , rapport ter inzage Vaste prijs fl.
25.000,-incl. : Diverse reserve onderdelen.
Jos Wensing, Assen, 0592-316961

IZH 49 +/-1955 in redelijke
staat. Geen kenteken fl 1250,- samen met de jupiter fl 2000,IZH Jupiter 3 350cc tweetakt-twin met breitwand-cylinder en gesloten kettingkast 6662km (!) een trap
lopen. Met compleet kenteken FL9OO,SHL 125 1948 Poolse DKW-kloon in dertiger jaren-stijl rijwielgedeelte. Nieuw gespoten blok met Duitse
onderdelen gereviseerd (niet in Polen),Wielen met nieuwe assen,lagers en banden (Metzeler block C). Zelf
in elkaar zetten, een hoop lol voor weinig geld. FL. I4OO,BSA B40 1969 Afbouwproject, 350cc. Engelse legermotor, eencilinder kopklepper blok is gereviseerd,de
rest is gestraald en spuitklaar. 100% compleet,met extra stel wielen en invoerdocumenten FL3250,Hans van Tilburg EDE Tel:0318-635747

DNEPR ZIJSPAN LOS FL450,G Vellema B.wijk Tel:0251-227156 Fax: 0251-227356

DNEPR MT16 Met kenteken nieuw 1991(17km) FL3500,Tel:036-5225646

IFA BK 350cc 2Cil boxer tweetakt FL2500,Tel:0487-501529

IZH PLANETA Met kenteken bj1976
Sander Degenkamp TeI:030-6021216

DNEPR MT16 FL1250,Tel:0418-643133
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Agenda
De agenda voorlopig voor 1998

22 Maart 1998
Eerste onderdelenbeurs in Kesteren.
Natuurlijk op de vanouds bekende lokatie:

‘T Vanck’
Industrieweg 4 in Kesteren.

van 12.00 uur tot 15.00 uur kunnen hier complete motorfietsen
en onderdelen van eigenaar verwisselen.

1/2/3 Mei 1998
Voorjaarstreffen, inclusief ledenvergadering UDCN

30 Mei 1998
Toerrit van de Jawa/CZ club

7 Juni 1998
Zijspan toerrit te Roosendaal

3/5 Juli 1998
Delfsail treffen

Augustus 1998
Warncke treffen

8 November 1998
Tweede onderdelenbeurs in Kesteren

The Russian Twin
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RDW update

In antwoord op het vorige blad hebben we van Jan Koedoot (GOSSIE) het volgende ontvangen.

Bij het artikel RDW (in dit blad vervolgt als RDW2) de volgende kanttekeningen:

Zoals te lezen uit het artikel blijkt het (bijna) onmogelijk om een voertuig zonder papieren op de weg te
krijgen. Nieuwe voertuigen van buiten de EEG zijn praktisch onmogelijk om op de weg te krijgen.
Bij gebruikte motoren dient men aan te tonen, aan de hand van kentekens of dergelijke dat de motor
werkelijk op de weg geweest is.
Om een nieuwe motor op kenteken te krijgen moet een nieuwe typegoedkeuring afgegeven worden, waarbij
de motor moet voldoen aan de EEG-eisen. Aangezien Ural hieraan mee wil werken en het contract voor
1998 weer rond is gaan wij hiermee op alle gebied door.
Omdat er bij Dnepr’s te veel aangepast moet worden zijn wij met de import van complete Dnepr’s gestopt
(we hebben nog wel voorraad), de andere activiteiten voor Dnepr gaan gewoon door.

Kanttekeningen bij NIEUW!!!!!NIEUW!!! uit de Ural fabrieken.

De afgebeelde dynamo was bestemd voor de Ural Chopper, doch wordt thans ook op de “gewone” Urals
gemonteerd. In deze dynamo zit de spanningsregelaar ingebouwd.
De carburateur op de foto is van het merk Jikov (bekend van Jawa, afkomstig uit Tsjechië) en wordt nu op
alle Urals gemonteerd. Eindelijk van het vlotteren af.

Aankondiging :

Onlangs hebben we van Sieberg nog een partij 2-takt onderdelen ontvangen (cilinder, koppelingsplaten
enz.,enz.). Aangezien deze onderdelen niet gemerkt zijn is het voor geinteresseerden raadzaam om de
oude delen mee te nemen. Na 1 januari zijn onze openingstijden veranderd, en wel van dinsdag t/m vrijdag
van 08.30-16.30uur en zaterdag’s van 09.00-15.00uur. Natuurlijk staat de koffie altijd klaar.

GOSSIE
Pietseweg 6
4751 RV Oud Gastel
Tel: 0165-514440
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Wintertreffen 1998.

23 Januari 1998. Als ik uit het raam kijk is de wereld bedekt met een dikke laag sneeuw. Boomtakken
kreunen onder hun zware last. De noord-oosten wind buldert in de schoorsteen en doet het horizontaal
sneeuwen. Een fietser loopt met de fiets aan de hand en baant zich moeizaam een weg door de sneeuw.
Een zwerm mussen fladdert en hangt onder het vogelhuisje en doen zich tegoed aan de vetbollen en
doppinda’s. Terwijl ik mijn eigen ontbijt naar binnen werk kom ik weer bij uit mijn dagdromerij. Tja, zo zou
het moeten zijn, de perfecte aanloop voor "Het Treffen". Maar we leven in Nederland en dan kan het
voorkomen dat het kwik zo rond de +5 gr. Celcius blijft hangen, en dat de grauwe ochtendschemer twijfelt
tussen nevel en motregen. Rond half acht neem ik afscheid van de achterban, die niets zien in het winters
uitstapje naar de Ardennen. De afspraak is mij om 8 uur te melden in Boekelo, en “angst” om te laat te
komen doet mij m’n donderkar flink de sporen te geven, toch goed voor zo’n 60 km/p.uur. Aangekomen bij
Huize Hobbelink is van haast geen sprake, en wordt er ontspannen het nodige brood en koffie naar binnen
gewerkt. De eigenaar van een RS 1100/EML combinatie zit schichtig in de hoek van de keuken. De
aanwezigheid van
zijn BMW wordt
verant- woord
met het argument
dat de
krukaslagers van
z’n Ural zijn vastgeroest., je
bedenkt het toch
niet !
Rond 9 uur wordt
de kolonne
Russen en stamvader gestart.
De drie Dnepr’s,
BMW en de K750
van ondergetekende komen
woest tot leven.
De reis kan
beginnen! Reeds bij het eerste kruispunt ontbreekt er een Dnepr in onze spiegels. Na enkele minuten
geduldig wachten wordt de terugreis aanvaardt. De Dnepr van Hans blijkt minder levenslustig dan verwacht.
Na een tijdje kickstartspringen, worden de bougies verschoond en het euvel is verholpen. De reis kan weer
beginnen.........als de Dnepr van Robert zou lopen !!
Wie zet er nou ook een lopende Dnepr van het contact !? De hele operatie herhaalt zich, maar hier zijn
straffere methoden vereist. De rode Dnepr wordt voor straf op sleeptouw genomen en de wijk doorgereden.
Dit blijkt voldoende.
Andermaal wordt er met de reis begonnen. Na ca. 5 km. neemt de rode MT16 wraak, midden in Boekelo
geeft ‘ie wederom de geest. Ondanks dat alle ingredienten voor een goedlopende motor aanwezig zijn,
moeten we onze meerdere in de Rus erkennen. De truc met het sleeptouw wordt wederom toegepast, en
uiteindelijk geeft de MT16 zich gewonnen. Voordat we de blik op oneindig zetten, wordt de Shell nog met
een bezoekje vereerd. Terwijl mijn reisgenoten hun geld omzetten in brandstof, loop ik nog eens rond mijn
vehikel.
Tot mijn schrik zie ik dat iedere vorm van verlichting ontbreekt, en dat, terwijl ik m’n verlichting toch aan had
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?! Dit doet erger vermoeden , maar besloten wordt toch maar door te rijden. De reis door Twente en de
Achterhoek is een verademing en ik waan me even terug in de tijd ( als die BMW niet had meegereden).
Zonder verdere problemen rijden we Duitsland in en gaat de reis voorspoedig, tot Bocholt....daar houdt mijn
zijklepper het voor gezien.
We maken korte metten en slepen ‘m af naar een motorzaak. Daar wordt een nieuwe accu gekocht en
wordt de reis, nu zonder verlichting, voortgezet. Het is nu wel zaak om voor het donker in de Ardennen te
zijn. Dat betekent dat ik “ervaringen” opgedaan op mijn Suzuki, moet toepassen om de kopkleppers bij te
houden. De motor van Hans is een andere mening toegedaan, regelmatig moet hij aan de kant om het
chronisch slecht lopen te verhelpen. Tevergeefs. Zelfs het vervormen van de beenschilden tot spoilers ten
gunste van de koeling mag niet baten. Maar aan het begin van de avond naderen we de camping.

Zo’n 20 km. voor de camping mochten we ons al verheugen bij de aanblik van wat sneeuw, maar als we op
de camping arriveren lijkt het wel een andere wereld. De hele omgeving is bedekt met een dikke laag
sneeuw en dat zou gedurende het weekend alleen maar meer worden ! In dit winterlandschap zetten we de
tenten op en beginnen water te koken voor koffie en blikken Struik. Tijdens de maaltijd die voor de tent
wordt genuttigd, begint het licht te sneeuwen en de temperatuur schommeld rond de -3 gr. Als de inwendige
mens is gesterkt maken we ons op om het bij de camping horende cafe te bezoeken. Ook de meeste
andere UDCN leden zitten in het cafe, bij elkaar zo’n man of tien, en ook de meeste MZ bestuurders , die
op dezelfde camping een treffen hebben, zitten in het cafe. Ik besluit in de loop van de avond nog even een
frisse neus te halen en van het kampvuur te genieten.
De volgende ochtend weet ik weer waarom je tijdens een winters kampeerweekend, ‘s avonds beter een
borrel kunt drinken in plaats van bier.
Terwijl de sneeuw
zachtjes op mijn tent
ritselt, kleed ik me aan.
Het ontbijt wordt wordt
buiten genuttigd en
daarna worden de
motoren verwent. Ik
maak me op om mijn
spanningsregelaar te
verwisselen die Mark
van Noyen voor me
heeft meegenomen.
Na een halve ochtend
sleutelen, meten en
testen, blijkt toch dat
de dynamo de
boosdoener , en in het
veld niet te repareren.
Besloten wordt de
motor niet meer te
gebruiken om de
accu’s te sparen voor
de terugreis. De
andere Russen ( en Chinees) zijn wel inzetbaar en maken zich op voor de toerrit. Voor mij de primeur om
plaats te nemen in een zijspan. Met het Nederlandse korte-broekenweer nog in het achterhoofd, verbaas ik
mij over de schoonheid van dit winterse landschap. Er ligt een behoorlijk pak sneeuw, waardoor de
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ski-centra overvol zijn. Als de koprijder een verkeerde afslag neemt wordt het menig Dnepr te machtig.
Gebrek aan grip dwingt ons de motoren met mankracht om te draaien, terwijl de langlaufers om grinnikend
passeren. De weg die we nu volgen, slingert zich door dorpjes en het prachtige landschap van de Ardennen
en alles is overal even wit. Na een tijdje wordt het weer tijd om de maag te vullen en de blaas te legen. Na
de rust gaan we weer richting camping. Enkele kilometers voor de camping schieten we allemaal links uit
de flank het bos in, om hout voor het kampvuur te sprokkelen, er worden de nodige boomstammen en
takken in en op de zijspannen geknoopt. Op de camping wordt het etensritueel van de vorige avond
herhaalt, na de maaltijd is alles en iedereen weer voorzien van een laagje sneeuw en het zou die avond niet
meer stoppen met sneeuwen. Ook het bezoek aan het cafe wordt nog eens overgedaan en rond een uur of
elf zit bijna iedereen van beide clubs rond het kampvuur. Wim stelt voor om mijn twee 6-volts accu’s aan
een door hem meegenomen 12-volts auto-accu te koppelen zodat ik de volgende morgen met twee volle
accu’s kan vertrekken. Na dit gedaan te hebben, spoeden we ons weer naar het kampvuur om van de sfeer
en de verhalen te genieten. Onder het genot van een drankje krijgen we een demonstratie paardrijden met
duo op het kampvuur. Dit wordt niet in dank afgenomen door enkele mensen die op het vuur oliebollen aan
het bakken zijn.( die trouwens uitstekend smaken)
De volgende ochtend als ik wakker wordt , begin ik gelijk mijn boeltje in te pakken, en gaan we naar het
cafe om te ontbijten. Rond 11 uur rijden we huiswaarts. Na ongeveer een half uur zijn we weer uit de
sneeuw-zone.
Bijna ongelofelijk, binnen zo’n korte afstand, zo’n wereld van verschil. De terugreis gaat voorspoedig.In de
buurt van Limburg nemen we afscheid van Jos, die zijn weg alleen vervolgt naar Utrecht. Vlak voor de
Duits-Nederlandse grens begint mijn motor slecht te lopen. Na een bezoek aan een restaurant wissel ik de
accu’s en rijdt hij weer perfect. Tot ca 40 km. van huis. De tweede accu is nu ook leeg. Door beide accu’s
aan elkaar te koppelen, kom ik op de laatste slag, lopend op 1 cilinder, thuis. Ik ben in jubelstemming. Ik
ben op de motor heen en weer terug gekomen, een bijna ongekende prestatie. Een perfecte afsluiting van
een perfect weekend. Er ligt nog steeds sneeuw op de neus van het zijspan als ik motor in de schuur zet.(
bewijsmateriaal voor het thuisfront)
Als ik ‘s avonds zit na te genieten voor de kachel, denk ik al aan het wintertreffen van volgend jaar.
Dit moet je zeker een keer meemaken !!! ( per jaar)

Nutte Visser.
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advertentie : mark van noyen

Haan wheels
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Dnepr Krukas-uitbouw-K 750

Distributie deksel afmonteren
Oliepomp-aandrijving met as verwijderen en schroefje van olie-tussenzeef afschroeven.
Krukastandwielbout loshalen Koppeling+drukgroep+vliegwiel demonteren
Krukasdeksel (vliegwielbasis) los halen
Krukas van de distributiekant naar vliegwielhuis met ‘n moker eruit tikken, voorzichtig om beschadigingen te
voorkomen het beste kun je een koperen of messing drijver gebruiken
Vliegwielhuisdeksel weghalen, spie eruit nemen, lager eraf halen
Nokkenas aan distributie-zijde plaatjes losschroeven (2 schroefjes)
Vervolgens de nokkenas uitbouwen :Via het gat van de oliepomp aandrijving met vlakijzer (8*20*200) en
moker richting Distributie-zijde eruit tikken
Van de krukas aan vliegwiel-opening olieslingerschijf afschroeven (3 schroefjes)
Drijfstangen aan cylinder-zijde eruit trekken en krukas zo omdraaien, dat de vliegwielconus op de losse
olietussenzeef drukt en de distributie-zijde precies in de baan van de nokkenas erin/tussen komt
Krukas moet ten opzichte van de motorblok nu verticaal staan
Krukas verder draaien zodat de distributie-zijde uit het vliegwieldekselgat steekt,nu tweede olieslingerschijf
demonteren
Krukas weer zo terug leggen dat de distributie-zijde wederom In de nokkenasbaan valt
Krukas om eigen as draaien, zodat de contragewicten van de linkse cylinder, in rij-richting gekeken, naar de
distributie-zijde wijzen
Krukas licht optillen en naar links draaien, zodat de vliegwielconus over de kant richting vliegwielhuis naar
buiten eruit gehaald kan worden, waarna d.m.v het laten zakken van de krukas ook de distributie-zijde naar
buiten valt en de Krukas buiten is.

Groetjes

Renato Knaack

Krukas van MT-16
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Het Oekraine festival

Nu een jaar geleden was in Utrecht het Oekrainetreffen, Hans ging daar voor de club naartoe, maakte een
verslag en wij als redactie vergaten het prompt. Nu dan een jaar later verschijnt het dan toch eindelijk.
Alsnog veel plezier met het lezen van het verslag.
Eigenlijk veel te laat, maar dan nu toch nog een verslag van de infomarkt op de slotdag van het Oekraine
Festival op 22 maart in Hoog Catharijne te Utrecht. Omdat mijn Jupiter toen nog niet terug was van een
logeer partij (maar dat is een heel ander verhaal, Jan) en mij was verteld dat ik veel materiaal moest
ophalen, had ik dus een auto gehuurd. Zo kon ik in een klap nog even een motorfiets bekijken in
Amsterdam, en kennissen bezoeken in Amersfoort. De motorfiets in Amsterdam werd gekocht, en mijn
broer rijdt sindsdien dagelijks heen en weer tussen Leiden en Sassenheim op een Jawa350 ( maar dan
met een 250 blok).

Bij het ophalen bij Sybrand van de spullen bleek de hoeveelheid materiaal wel mee (of tegen?) te vallen,
maar gezellig was het wel zodat het bezoek aan de kennissen in Amersfoort zich beperkte tot even
bijpraten, een pilsje en vlug naar bed. De volgende ochtend vol goede moed naar Utrecht, waar ik in één
keer de (naar later bleek de verkeerde, want niet gratis) parkeergarage vond. Samen met nog wat mensen
op zoek naar de goede ingang voor het festival. Volgens de organisatie konden we vanaf 8 uur terecht, en
dat bleek stipt te kloppen; om 7.45 konden we niet naar binnen. Om 8 uur gingen de deuren open, en
werden we netjes opgevangen door de organisatie en naar onze respectievelijke standplaatsen gebracht.
Voor de UDCN bleek dat aan het verst gelegen eind van de beschikbare ruimte te zijn, en twee keer
rechts af de hoek om. Leek dit in eerste instantie een weggestopt plekje, in de loop van de dag werd ik
steeds vrolijker met deze plaats. Door het ophangen van het vaandel viel de UDCN tafel toch nog goed
op.

De slotmanifestatie bestond uit lezingen, dia voorstellingen en optredens verspreid over verschillende
zalen, met de infomarkt in de open ruimtes daartussen. Omdat de optredens die daar plaatsvonden
bestonden uit veel dans en zang, waarbij door het enthousiasme van de zangers en dansers het nodige
volume werd geproduceerd! Omdat ik alleen was heb ik zelf weinig kunnen zien, maar de Oekraïnse hapje
waren lekker. Als gevolg van de verschillende activiteiten was het steed ongeveer een uur rustig, en dan
was er weer een half uur tot drie kwartier ‘loop’. Veel mensen die ik aan de tafel kreeg wisten niet van het
bestaan van de UDCN en vooral het foto-boek trok veel bekijks. Ook wilde men regelmatig het clubblad
kopen, maar helaas had ik geen verkoopbare artikelen bij me. Wel kreeg ik veel technische vragen, maar
omdat ik zelf nog niet zo thuis ben in viertakt land, beperkte mijn antwoorden zich tot verwijzingen naar
meer geleerde clubleden, of tot het advies om snel lid te worden. Alhoewel ik op die manier aardig wat
mensen van het telefoonnummer van secretaris en penningmeester heb geholpen, weet ik niet of dit ook
tot nieuwe aanwas heeft geleid. Puntje voor de volgende bestuursvergadering?. In de rustige periodes heb
ik mij vermaakt met het lezen in artikelen van de voorraad mortortijdschriften en een meegebracht
leesboek, en het nutigen van hapjes en drankjes.

Het leukste wat die dag gebeurde was een gesprek met een Oekrainer die met een Nederlandse getrouwd
is, en wiens broer in Kiev nog een motor in de aanbieding heeft welke die verplicht heeft moeten kopen bij
de overname van een garagebedrijf.
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Daar komt ie dan:
een Jupiter- 4 (met zijspan) in krat, voor de lokale markt, bouwjaar 1981/2,
Geïntersseerden kunnen contact opnemen met
N. Cymbaluk ( of N. Cymbaluni?) (Firmanaam Mattenburgh)
v. Dedemstraat 180-182
Bergen op Zoom

Een telefoon nummer heb ik niet gekregen, dus even inlichtingen bellen als je interesse hebt.
Over de prijs en halen of brengen moet je zelf onderhandelen!

Al met al heb ik me niet verveeld, maar als we weer eens zoiets doen ben ik zeker van plan om meer
verkoopbare zaken bij me te hebben, want er was vraag zat.

Voor het leggen van contacten was deze dag minder geschikt, omdat het geen specifiek motorgebeuren
was, maar wel goed voor de naamsbekendheid van de UDCN, dus zeker voor herhaling vatbaar. Dus heb
je weet van manifestaties waar we aan deel zouden kunnen nemen, laat dat dan gerust weten.

Hans Wakka
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URLs, URLs en URLs

Zoals, denk ik ieder nu wel bekend is, is de club tegenwoordig ook te bezichtigen en bereiken via Internet.
Doe er je voordeel mee. Vanaf een aantal kanten heeft ons al goede kritiek en leuke reacties bereikt over dit
initiatief. Als jullie allemaal je best doen om geregeld te kijken, tips aan te leveren etc. zijn we met zijn allen in
staat om hier een leuk stukje club-presentatie af te leveren. Natuurlijk zijn we nog in de opbouwende fase
maar let maar eens op over een tijdje.
Voor de zekerheid zijn ze hier nog een keer:

http://www.worldaccess.nl/~wasenaar
of als deze site wat te traag is via :

http://home.westbrabant.net/~bvanham
Voor de leken onder ons die ook eens willen spelen met het internet of de uitgeklede variant van de PTT “Het
Net”, zelfs de bibliotheken is tegenwoordig al voorzien in internetaansluitingen. Gewoon de URL’s intoetsen
die hierna volgen, brengen je op een rondreis door de wereld op zoek naar de echte liefhebbers van onze
oermotoren.
Voor de liefhebber: URL staat voor Uniform Resource Locator (ook wel vertaald als internetadres, de fysieke
plaats waar de bestanden staan). Als er interesse is wil ik wel eens een stukje wagen aan een introductie
over hoe en wat nu wat is op Internet.

Voor de gewone kijkers snel inkloppen deze URL’s en genieten van wat mensen allemaal bedenken voor hun
motoren.

http://www.biker.spb.ru/2-5.htm
http://www.webyellowpages.com/webyellowpages/gusmotor.htm
http://users.skynet.be/sky75117/index.HTML
http://www.castrop-rauxel.netsurf.de/homepages/ansgar.staender/
http://www2.tower.org/museum/ural/ural.html
http://www.iwan-bikes.de/uralvoyage_vorne_galerie.htm
Vind je nog een leuke URL mail hem dan even naar ons.

Wasenaar@worldaccess.nl of bvanham@concepts.nl

The Russian Twin
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Den keuringh van den Russischen fietsch. (RDW2)

(het vervolg)
Ongeveer twee uur. Dat was de tijd tussen het op de mat vallen van de RT en het telefoontje van Jan
Koedoot. Waar ik de wijsheid vandaan haalde v.w.b. het artikel in de vorige RT, over het keuren van
Russische motoren. Ik speelde gelijk mijn troef uit en deel hem mee dat de kennis was vergaart bij de
RDW.
Fout. Het keuren van de verschillende categorieën Russische motoren blijkt gecompliceerder dan mag
worden aangenomen en de RDW schijnt vaker een beroep te doen op de firma GOSSIE dan andersom.
We besluiten de ontbrekende informatie op papier te zetten. Als ik in januari bel voor een afspraak staan de
zaken er heel anders voor. Het hele keuringsverhaal zoals dat tot nu toe werd toegepast , is komen te
vervallen. Vanaf januari 1998 worden de nieuwe EU-richtlijnen toegepast, dit houdt in dat vanaf jan.’98 alle
typegoedkeuringen zijn komen te vervallen. Dit betekent dat het voor een particulier vrijwel onmogelijk wordt
een motor door de keuring te krijgen, met name omdat de kosten de pan zullen uitrijzen.(voor een Dnepr:
ca. ƒ.15.000,- ( info. RDW) Om e.e.a. duidelijk en correct weer te geven, heb ik het volgende stuk uit de
“RDWijzer” overgenomen.

Parallel-import praktisch onmogelijk per 1 januari 1998
Op 1 januari 1998 treedt de nieuwe Europese richtlijn 92/53 in werking. Een kenteken voor nieuwe
motoren/auto’s wordt vanaf die datum in principe afgegeven op basis van een europese typegoedkeuring.
Hiermee komt tevens een einde aan de overgangsregeling voor voertuigen met een bestaande Nederlandse
typegoedkeuring van voor 1995. In de praktijk wordt het daardoor onmogelijk voor een particulier of ‘grijze’
importeur om zelf een nieuw voertuig in te voeren. De kosten van de keuring zullen de voordelen van het
zelf importeren overstijgen.
Voertuigen die na 1 januari 1995 in Nederland op de weg zijn gebracht, moeten voldoen aan strengere
eisen. Voor bestaande modellen, dat wil zeggen voertuigen waarvoor voor 1995 in Nederland een
typegoedkeuring was afgegeven, gold een overgangsregeling van drie jaar. Tot 1 januari 1998 kon een
kentekenbewijs voor deze voertuigen worden afgegeven op basis van een bestaande typegoedkeuring.

Einde overgangsregeling.
Aan deze overgangsregeling komt een einde op 1 januari 1998. Vanaf die datum komen de oude
Nederlandse typegoedkeuringen te vervallen. Voor elk voertuig zonder kenteken dat een particulier of ‘grijze’
importeur invoert, is voortaan een zware keuring noodzakelijk om een kentekenbewijs voor het voertuig te
verkrijgen. Daarmee is het praktisch onmogelijk geworden als particulier of ‘grijze’ importeur een
ongekentekend voertuig te importeren. De kosten van de keuring zullen ver uitstijgen boven de voordelen
van het zelf importeren.
Individuele keuring gebruikte voertuigen.
Voor gebruikte voertuigen geldt een bijzondere situatie. Gaat het om een voertuig uit een EU-land, dan hoeft
het voertuig alleen een lichte importkeuring te ondergaan. Een gebruikt voertuig uit een land dat niet tot de
EU behoort, moet bij de keuring voldoen aan de eisen die in Nederland golden in het bouwjaar van het
voertuig.
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Het voertuig hoeft alleen een lichte importkeuring te ondergaan als:
* het voertuig een bouwjaar heeft van voor 1 januari 1998 en
* kan worden aangetoond dat het voertuig overeenstemt met een van de vervallen typegoedkeuringen.

In alle andere gevallen moet de motor/auto een zware keuring ondergaan.
Enkele lichtpuntjes zijn er nog wel. Zo heeft de Ural fabriek toegezegd aan de EU-richtlijnen te willen
meewerken, zodat de typegoedkeuring van de Ural gehandhaafd blijft en de Ural gewoon te koop blijft. Voor
de Dnepr wordt het een ander verhaal, hier moet te veel worden aangepast. Voor wat betreft de
Chaing-Jiang is er volgens de Sales Manager, Dhr. de Harder, ook geen vuiltje aan de lucht. Navraag bij de
RDW leert dat er bij old-timers ook nog wel een mouw aan te passen is. Ik kan alleen nog een ieder die op
het punt staat een voertuig zonder kenteken te kopen aanraden om je te laten informeren.
Bel eerst met de RDW en/of importeur. Dit kan veel (financiele) ellende voorkomen.

Tel. nr. RDW typegoedkeuringen :

079-3464466

Tel. nr. Cinfa (spec. Russisch) :

079-3458349

Met dank aan Jan Koedoot.

Nutte Visser.
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Zijspanrit te Roosendaal

Een tijdje geleden hebben we als club een oproep gekregen van Ad van den Elshout uit Roosendaal. Hij
kwam naar ons met het volgende bericht :

Gevraagd :
Zijspanrijders die bereid zijn om op zondag 7 Juni 1998 deel te nemen aan een zijspanrun voor kinderen uit
het speciaal onderwijs uit Roosendaal en omstreken. Er worden die dag 2 ritten verreden van ± 45 km. in
de omgeving van Roosendaal. De eerste rit start om 11.00 uur en de 2e rit om 13.00 uur. de ritten zijn
verschillend en u krijgt bij beide ritten een verschillend kind in uw zijspan.

Voor informatie kunt u kontakt opnemen met :
Ad van den Elshout
Diamantdijk 86
4706 GZ Roosendaal

Voor de geinteresseerden: Roosendaal heeft een aardige omgeving om rond te rijden met de motoren. de
infrastructuur met een hoop kleinere wegen maakt het ook voor onze Russen een leuk stuk rijplezier. Als je
een beetje in de buurt zit of er tijd voor over hebt zeker een aanrader om aan mee te doen.

Van het secretariaat,

Na zo’n anderhalf jaar secretaris van de UDCN te zijn, dacht ik het een en ander toch aardig op de rit te
hebben, voor wat betreft het ledenbestand.

Een misrekening.Nog steeds komt het voor dat we fouten in het ledenbestand ontdekken.Dit wordt vooral
veroorzaakt doordat leden hun adreswijziging niet op tijd of helemaal niet doorgeven.We komen hier
meestal achter als de RT retour wordt gestuurd naar de redactie door de nieuwe bewoner van het ons
bekende adres. Vaak moeten wij dan via de PTT zien te achterhalen wat het nieuwe adres is of worden we
na een half jaar gebeld waar de RT blijft. Kortom stuur bij verhuizing ook een adreswijziging naar het
secretariaat. Ook komt het regelmatig voor dat mensen zich aanmelden of opzeggen via een van de andere
bestuurleden, dit is natuurlijk een onnodige omweg ( idem voor adreswijzingen).

Binnenkort krijgt ieder lid weer een ledenlijst toegestuurd, mijn verzoek aan iedereen is; te controleren of je
adres e.d. op deze lijst nog klopt. Zoniet, laat mij dit dan zo snel mogelijk weten, niet in de laatste plaats
voor jezelf als je de RT of nieuwsbrief op tijd thuis wilt hebben.

Bij voorbaat dank,
Nutte Visser.
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Ongeluk

In de nieuwsbrief hadden we al een kort berichtje over het ongeluk wat Fam. de Vries overkwam met hun
Dnepr. Hierna het gehele verhaal. Niet leuk voor de betrokkenen en als nadenker voor de huidige leden
geen overbodige luxe. Beterschap vanuit de redactie en het bestuur en hopelijk komt alles weer goed.

Het prachtige leven met een Dnepr is erg snel en slecht ten einde gekomen. Jaren geleden stonden we al
bij Henk Vink in Maassluis in de winkel om het geluid te horen en het model te bekijken. Jammer, we
werden zo slecht geholpen dat we weer weg gingen. Ons gezin is man,vrouw 1 kind dus 3 man, ik dacht het
kan niet beter.
± 15 jaar later hebben we een MT16, een pracht exemplaar. Export Rusland dus geen chroom. Na allerlei
storingen opgelost te hebben was hij 100%, balhoofdlagers, zadel rubbers, opnieuw spaken, olie verversen,
kabels smeren, vering gangbaar
maken, elektro stellen, benzinetank
schoonmaken, carburateurs reviseren,
verlichtting vervangen, de plof was
klaar. Echter ik kreeg weer storing, nu
bleek dat de bedrading (staal) nog
Europees (koper) moest worden
gedaan, want het roest van de stekker
en dan brandt je lampje weer van je
dynamo, het is maar een weet.

Als je er mee reed dan was je trots. De
mensen kijken wel zo erg dat je
spontaan even gas geeft. Kerstbomen
halen is ook eenvoudig, hup in de bak.
14 December 1997 loopt het huis vol
met visite en het is 10°c of warmer,
Freek, Piet en ik stonden onder de
carport te kijken naar de motor. Ik
haalde 3 helmen, ik heb er wel meer,
en hun duwden hem naar buiten.

Freek ging achter het stuur en ik ging
in de bak. Normaal doe ik dit nooit
maar Freek mijn beste vriend met
zijspanervaring liet ik dit wel doen. Plus dat zijn broer ook met de motor goed overweg kon komen. Dus
geen argwaan van hij kan het niet. Piet zat achterop, wij weg een blokje om was de bedoeling.

Freek houdt geen koers en klapt frontaal op een tegenligger met ± 60 km/uur. Ik kon niet reageren omdat
de auto achter de eerste auto op onze weghelft ging rijden.
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Het is nu 27-02-1998 en Freek loopt slecht en heeft een hersenschudding gehad, Piet heeft 4 weken in
coma gelegen en is nu in revalidatie centrum Rijndam, Rotterdam. Ik zelf heb 9 botbreuken en leef van het
bed in een rolstoel en terug.

Wij waren nog lang van plan motor te rijden maar dit doet de deur dicht, de motor is vernield, maar
onderdelen heb ik nog wel
Bel 0181217549 voor informatie.
Mede zeg ik mijn lidmaatschap op omdat we met motorrijden stoppen. Jammer want we zijn er niet bang
van. Het revalideren kost ongeveer 2 jaar en dan hoop ik weer te lopen.

Fam. De vries
Merwedepad 43
3181 EK Rozenburg
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De IZH 49

Een wolk van stof raast over de toendra voorop gaat de IZH 49 de motor die niet alleen in de toendra stof
deed opwaaien.
Siberische koude en slechte wegen moesten worden getrotseerd met de IZH49. Begin 50er jaren in een
uitgestrekt rusland begint de geschiedenis van deze machine uit Ishewsk die terug gaat tot DKW
Zschopau. De voor deze tijd goed uitgeruste tweetakt machine komt het best tot uiting door de
betrouwbaarheid en de goede rij-eigenschappen .
De krachtige 350cc motor in een goed rijwielgedeelte met een stabiel geperst plaatstaal frame laat de
berijder maar zelden in de steek. In de Izevska Torvarna Motocyclu Izevsk (de oudste motor fabriek van
rusland 1800 kilometer oostelijk van moskou en een steenworp van het ural gebergte) werd hij
geproduceerd . Al sedert 1928 worden hier motorfietsen gebouwd. Na een start met een zware 1200cc V2
motoren die niet zo’n groot succes was door de nodige konstruktie problemen en dat het geheel qua
gewicht ook wat zwaar uitviel. Gevolgd door een 198cc en 298cc tweetakt machine(hierover later meer).
Eind dertiger jaren werd er in hoofdzaak aandacht besteed aan robuuste tweetakt machines . Veel
interesse was er voor de DKW produkten,dat was op zich niet verwonderlijk want DKW was toen een van
de grootste motorfiets fabrieken waarin hoofdzakelijk tweetaktmotoren werden geproduceerd. Meerdere
motorfiets fabrikanten namen dan ook vaak DKW produkten geheel over of bepaalde construkties
hiervan.
Toen in de tweede
wereld oorlog de
DKW fabriek te
Zschopau in
handen van de
Russen viel
werden veel
produktiemachines
overgebracht naar
Izevsk. In Izevsk
werd onder leiding
van Herman
Weber gewerkt
aan het opzetten
van een geheel
gemoderniseerde
motorfietsindustrie
en begon onder
andere de
produktie van de
IZH 49.
Tegelijkertijd was
er in Chemnitz een andere groep van voormalige DKW arbeiders bezig geweest met het weder
ontwikkelen van het DKW model NZ 350 die de naam IZH 49. Prototypes van dit model werden in de
voormalige Bark motorfabriek in Oberkuhnewalde gebouwd en getest voordat de machines in produktie
gingen in Izevsk. De voorliefde voor het NZ 350 model verklaart ook de vraag naar meer tweewielige
transportmiddelen in de Sovjet Unie hetgeen het hierbij niet om een sportief of een mooi model gaat maar
om de betrouwbaarheid en praktische bruikbaarheid daarvan. Ook een goed rijcomfort was belangrijk,
want er moesten grote afstanden mee overbrugt worden in dit uitgestrekte land.
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Zonder grote veranderingen werd het motorblok getransplanteerd. Het rijwielgedeelte onderging wat meer
veranderingen, het hoofdframe uit twee tegen elkaar geplaatste schalen uit plaatstaal was nog gelijk aan
de NZ 350, deze had zich bewezen als een uitermate stijf frame. en daarmee was de IZH 49 dan ook
geschikt voor zijspan gebruik. De nieuw geconstrueerde achtervork bevatte een compleet
plunjerveersysteem voor die tijd was dit uitermate comfortabel. Voor was de IZH voorzien van
telescoopvering. De voorvork is tevens voorzien van een stuurdemper die te bedienen is door een grote
knop in het midden van het balhoofd. Erg praktisch als je van solo naar zijspanbedrijf overschakeld.
Mooi afgeronde houders bevestigen de grote koplamp met een ingebouwde km-teller. De lichtopbrengst
valt desondanks tegen. Dit door een dynamo van slechts 60 watt. De druppelvormige benzinetank met
een inhoud van 14 liter mengsmering 1:25 voorzien van knierubbers en boven in het midden een handig
bergvakje voor gereedschap of een niet al te groot boterhamtrommeltje. Achter de tank een groot
zweefzadel die een comfortabele lage zit biedt het duozweefzadel zit op een wat ongunstigere plaats nl.
bovenop het bagagerek midden op het achterspatbord. Men heeft hier uiteraard een riant uitzicht, maar
vangt ook behoorlijk veel wind doordat de bestuurder veel lager zit dit probleem werd bij latere modellen
opgelost door een buddyzit.
De IZH 49 is voorzien van 19 inch wielen en zowel voor als achter voorzien van trommelremmen.
Bedenkelijk is de achterrem bedient door pedaal met stangoverbrenging. Het achtertandwiel is verbonden
met de remtrommel wat niet zo gunstig is, want hierdoor werd de ketting opgewarmd ook dit thermische
probleem werd eind jaren 50 opgelost.
De motor was goed voor 11,5 ps bij
4000 om/min. met een top-snelheid van
110 km per uur. De omkeerspoeling en
de vlakke zuiger zorgen voor een zuinig
verbruik, een goede trekkracht en een
kantelvrije zuigerloop. Door twee
inspectieluikjes aan weerszijden van de
stalen cilinders kunnen de spoelkanalen
en zuigerveren gecontroleerd worden.
Wil men toch de aluminium cilinderkop
demonteren dan moet eerst de tank
worden verwijderd en ook het zadel of
het stuur waarna men een blik in de
cilinder kan werpen. Met een slag van
85 mm. en een boring van 72 mm. de
compressieverhouding is 5,75:1 Twee
uitlaatbochten uitlopende in twee uitlaten
met zwaluwstaart uitmonding zorgen
voor een mooie tweetakt roffel. Een
carburateur van het type K28 IZH
voorzien van een oliebad
luchtwervelfilter van hetzelfde type als
bij de NZ350 werd gebruikt. Het
motorblok met ingebouwde
versnellingsbak en natte koppeling
bestaat uit twee verticaal deelbare
aluminium delen met nog een
afzonderlijk verwijderbaar gedeelte voor
de vier versnellingsbak, hierdoor hoefde
men bij werkzaamheden aan de
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versnellingsbak niet het gehele blok open te splijten. De secundaire overbrenging naar het achterwiel wordt
ver-zorgd door een 3/8 kettingen. De primaire overbrenging werd verzorgd door een dubbel-rijige ketting
i.p.v. een enkele als bij de NZ350.
De versnellingsbak laat zich bedienen door een pedaal aan de linkerzijde en door een hendel aan de
rechterzijde van de tank. De handschakeling op de tank is eigenlijk bedoeld voor het rijden op slecht terrein
waarbij de berijder zijn benen nodig heeft om de zaak staande te houden. Zowel de voetschakeling en de
kickstarterpedaal zitten gezamenlijk aan de linker zijde om een as punt gemonteerd. De natte koppeling
bestaat uit 5 gevoerde platen en 5 gladde platen aan de linker zijde en draaien in de olie van de
versnellingsbak. Het oliepeil kan gecontroleerd worden door een peilstok in het midden van het blok. Het
nastellen van de koppeling kan door middel van een stelschroef aan de rechterzijde van het motorblok.
De motor is verder nog voorzien van een accu van 6 volt en 8 amp/uur. Verder nog aan de linkerzijde een
spanningsregelaar met ingebouwde bobine. De spanning wordt verzorgd door een 6 volt 60 watt
gelijkstroom dynamo aan de rechter zijde.Deze stroom voorziening was geheel gewijzigd ten opzichte van
de NZ350.
Eind 50 jaren werd de IZH49 opgevolgd door de IZH56 hierover een andere keer meer. De IZH49 werd een
razend populaire motor en wie het zich kon veroorloven schafte zich dan ook zo’n machine aan. Het was
een van de eerste echt betrouwbare motoren en wordt zelfs tot op de dag van vandaag nog op
rondgereden.
Jan.
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Oproepjes

Voor de treffens zijn wij nog steeds (zoals altijd) op zoek naar actieve leden die wel zin hebben zoiets
een keer mee te organiseren. Elk leuk idee is welkom.

Een vraag die geregeld gehoord wordt is om een keer een treffen te organiseren in een
kampeerboerderij. Zijn er meer leden geinteresseerd hierin ?

Een ander (nog vaag) idee is om een keer een bezoek te brengen aan de Ural-fabriek, zijn e rmensen
die deze kar willen trekken?

Voor het bestuur zijn we nog op zoek naar versterking, voel je je geroepen om een aanvulling voor ons
te zijn, laat dit dan even weten aan ons.

Als je in het bezit bent van een E.H.B.O. diploma en een geregeld bezoeker van treffens dan zouden
wij graag je naam weten, het is maar handig om te weten in geval van noodzaak.

Advertentie Marco Boelis
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Nieuws uit de URAL-fabrieken voor 1998.

Via Jan Koedoot Gossie bereikte ons de volgende beelden Nederland. Foto's van de nieuwe Chopper van
Ural, de watergekoelde Ural en de tweekleurig gespoten Ural's. Verder geen commentaar van de redactie.
Veel plezier met de beelden. De kwaliteit in zwart-wit is niet fantastisch, ik zal mijn best doen om ze ook
digitaal ter beschikking te krijgen.
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Natuurlijke verdeling ????

Vanuit het oogpunt van mijn werk zit ik geregeld met mijn neus in mijn beeldscherm om problemen op te
lossen van mijn klanten.Een van de leukere en noodzakelijke dingen daarin is de mogelijkheid om je eigen
data te gebruiken om leuke kaartjes te maken om een probleem te achterhalen. In een vorige fase
resulteerde dit in de steunpuntenlijst van de UDCN (o.k., af en toe zit er een foutje in, maar als ik geen
verhuiswijziging krijg!) en bij mezelf thuis in een ledendatabase met de leukste mogelijkheden (waar wonen
de leden, tot op ca. 150 mtr. nauwkeurig, wie is het dichtstbijzijnde steunpunt enz.) Enfin een voortvloeisel
daaruit is het volgende plaatje. de natuurlijke verdeling van leden over Nederland (helaas, buitenlandse
leden, jullie komen nog aan de beurt). Uit het kaartje blijkt iets wat ikzelf in beginsel vreemd vond, maar
achteraf goed kan verklaren. de westelijke provincies hebben (veel) meer leden dan de oostelijke (die toch
veel dichter bij de Russen en de grenzen zitten), maar natuurlijk wonen er veel meer mensen in het westen
van Nederland.

Benno
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Contributie
Inschrijfgeld

Fl. 5,-

Volwassene

Fl. 30,-

Gezinslid

Fl. 10,-

Kinderen

Gratis onder de 16 jaar

Gironummer 2594048 o.v.v. UDCN 3511PE 357
Ural Dnepr Club Nederland
Zweringweg 58
7545 CW Enschede
Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van mei tot mei. Voor
mutaties, opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij
onze secretaris :

