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Van de redactie

Inmiddels is het einde van het jaar nabij en gaan we ons weer voorbereiden op een
lekker lang en rustig naseizoen. Ook al deed het weer tot voor kort anders denken de
herfst is toch eindelijk in aantocht (Voor mijzelf de mooiste tijd van het jaar, maar ik schijn
apart te wezen). Nu de zomervakantie voor de meesten van ons er weer opzit wordt het
weer tijd om ons ergens anders op te gaan verheugen, en dat kan.

Dit jaar wordt natuurlijk weer een najaarstreffen georganiseerd en om een beetje
tegenwicht te geven aan het uiterste Noorden zullen we dit keer eens in het centrale
Zuiden gaan zitten. Gezellig dichtbij onze zuiderburen staat deze omgeving garant voor
een bosrijk, gezellig najaarstreffen. Waar precies vertel ik hier nog niet. Lees dat zelf
maar verderop in deze Russian Twin.

Na het zomertreffen in een winderig Delfzijl krijgen we hopelijk ook nu weer een mooi
najaarstreffen maar dat zien we dan wel weer. Voor de huiverige leden; JA, hier is zelfs
binnenslaapplaats en niet zo’n beetje. Handig voor de minder jonge of misschien wel
hele jonge leden onder ons. Om even terug te komen op Delfzijl, natuurlijk in dit blad een
paar verslagen over Delfzijl tesamen met hopelijk herkenbare foto’s hiervan.

Nu nog even andere belangrijke nieuwtjes. Via een Belgisch lid bereikte ons het bericht
dat de Dnepr-fabriek in Kiev zijn deuren heeft moeten sluiten. Dit is zeker iets om over
terug te komen, zeker met het geplande reisje volgend jaar, iets wat wij tot op de bodem
zullen uitzoeken. Hoe kunnen ze dit dan ook doen, weten ze niet hoeveel gelukkige
Dneprrijders (nu nog tenminste) er in de wereld zijn die straks allen verstoken raken van
reserve-onderdelen? Maar nogmaals, even wachtten tot we er iets meer over horen.

Daarnaast een stukje over onze Internetpagina’s, deze worden momenteel goed bezocht,
O.K. het zou beter mogen maar een kleine 300 lezers in een paar maandjes is niet gek,
als je tenminste denkt aan de kleine ruchtbaarheid die eraan gegeven werd. Omdat de
inhoud nu wat weinig bijgewerkt wordt ben ik nog op zoek naar enthousiaste leden die
misschien wel eens iets zouden willen vertalen, opmaken, bijhouden etc. Heb je zin, tijd
en kennis (hoeft niet leren we je wel) laat het even aan ons weten.

Omdat nog steeds de kopijhoeveelheid niet iets is om over naar huis te schrijven deze
keer weer een stukje oude doos. Nu een artikel uit een grijs verleden waarin nog geen
Russische zijspannen bestonden, kunnen jullie het jezelf
voorstellen.

Enfin genoeg gezeurd, tijd voor het serieuze leeswerk.
Weliswaar is hij niet dik dit nummer maar wel lekker.

Gegroet,

de redactie, Jan en Benno
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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, daarna geld overmaken op de
clubwinkelrekening.

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

Type Soort Boek Pag Prijs

Dnepr

K750 onderdelen (Russisch) 89 20,00

K650 maintainance (Engels) 84 20,00

MT9-10 onderdelen 140 25,00

MT9-10 repair 120 22,50

MT10/36onderdelen 120 22,50

MT10/36operating manual 104 20,00

MT10/36repair manual 116 22,50

MT11 operating manual 89 20,00

MT16 betriebsanleitung 107 20,00

MT11-16 onderdelen 80 20,00

Algemeen repair manual 117 22,50

Ural

M72 bouwtekening A3 49 17,50

M72 betriebsanleitung 76 20,00

M63 service manual 119 25,00

M63 onderdelen 56 20,00

M66 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

Diversen

Planeta-3maintenance manual 50 20,00

Planeta-3onderdelen 50 20,00

Jupiter maintenance manual 50 20,00

Jupiter onderdelen 50 20,00

Planeta sport operating instructions27 12,50

De volgende artikelen

zijn zonder porto

T-shirt 10,00

Sweaters 25,00

Katoenentas 5,00

Badge 5,00

Verdere gegevens zoals kleur, maat etc.

bel Hans!

Planeta sport onderdelen 98 20,00

Voskhodoperating instructions 79 20,00

Voskhodonderdelen 70 20,00

Chang Jiang onderdelen (=M72) 97 20,00

Chang Jiang instruction manual 56 20,00

Nieuw !!

'Pins' met DNEPR logo Fl. 7,50

Sleutelhangers (leer)

URAL of DNEPR Fl. 5,-

Excl. Portokosten
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Delfsail, delfsail. De Proloog

Eindelijk was het zover, bijna dan toch tenminste. Een
lekker treffen voor de boeg en tevens ook een leuk stukje
rijden. Zo leuk dat we al besloten hadden in twee dagen
rustig aan er naar toe te rijden. Echter, een kleine twee
weken voor het Delftzijltreffen begint de ellende.

Na een ontspannen weekje werken, vertrok ik op vrijdag
met goede moed naar de zaak. Wie schetst mijn verbazing toen onderweg een gek
tingelend geluidje uit mijn versnellingsbak kwam. Na 50 meter en wat gas los verdween
het echter weer, dus het zou wel een Gremlin geweest zijn die ik nu even
gecentrifugedingest had. Enfin aangekomen niks meer gehoord of bemerkt dus het zal

wel fanta geweest zijn.

Na een vermoeiende
vrijdagmiddag eindelijk
klaar met werken dus
hup jas aan, laarzen
aan, helm op (of zo iets
dan toch) naar buiten
gesprint, Stalen Ros
aangeslingerd,
benzinekraan
opengesleurd en ...
oeps, kraantje
afgebroken. Nadat ik
tegen de algengroei ca.
15 liter super op de
stoep bij mijn baas had
gedeponeerd toch maar
eens gaan nadenken
over hoe nu naar huis te
steppen. Want rijden

zonder benzine doet een Rus nou eenmaal niet. En om nu elke 50 meter met een
trechtertje mijn carburateurs vol te gooien vind ik ook een beetje overdreven.

Na een goudblonde koele versnapering begonnen mijn hersenen al weer beter te
functioneren. Kijk, het nadeel van in de computers werken is nou eenmaal dat er bitter
weinig grof of fijn gereedschap aanwezig is om een benzinekraan te fabriceren,
repareren o.i.d. Een voordeel is wel dat zo’n elektronisch rekenbeest een telefoonlijst
herbergt. Dus in vliegende vaart naar huis gebeld want iets zei me dat in een donkere
hoek van de garage nog een bruikbare Russische kraan moest liggen. Gelukkig, vriendin
thuis, dat spaart weer een fikse wandeling. Na een klein uurtje was de redding nabij, de
benzinekraan vervangen en kon eindelijk aan een welverdiend weekeinde begonnen
worden. Maar goed ook want nu al die benzine daar lekker lag te verdampen werd het
toch wel een beetje riskant voor de deur.

Olga aangeslingerd en met wat reservebenzine (die ik om onduidelijke redenen altijd bij
heb) naar de benzinepomp gereden. Hier aangekomen leek het dat mijn koppelingskabel
wel heel veel vrije slag had, maar dat zou wel aan het weer liggen. 1,5 km. verder werd
het toch wel duidelijk dat die vrije slag nu zelfs een slippende koppeling begon op te
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leveren en verhip daar had je die gekke tingel weer in de bak. Shit, het zou toch niet
waar zijn hé, net voor een treffen alles duuk rijden. Nog een kilometer verder hield het
feest echt op en stonden we weer naast de weg (Olga en ik). Gelukkig was Dorine achter
mij aan gereden ondanks mijn stoere protest dat dit niet nodig was.

(Olga laat me normaal nooit staan onderweg !!). Met een stukkie nylon naar huis
gesleept worden was ook een hele nieuwe ervaring. Fluisterstil werden de laatste
kilometers volbracht waarna een roemloze entree in de straat volgde. Langs de
achterkant snel de garage ingeslopen en daar heb ik mezelf huilend, vloekend, tierend
en peinzend over Olga's kloppende hart gebogen.

Diezelfde avond nog werd het probleem duidelijk. Een of andere domme
heeft vergeten de schroeven van de koppeling te borgen brul ik (even daarna realiserend
dat de enige die de tere binnenste delen van mijn Russische meidje aanraakt ikzelf ben
geweest). Gelukkig het leed lijkt overkomelijk, een paar nieuwe schroefjes erin en verder
crossen met de hap.

Euhh, die paar schroefjes bleken moeilijker dan verwacht. Pas woensdagavond voor het
treffen durf ik weer tegen mezelf te zeggen dat het op een motor gaat lijken (M6 met
tapse kop met sleuf afgerond met een fijne metrische draad, zo moeilijk kan dat toch niet
zijn !!). Donderdag een testrun en inderdaad, het is weer ouderwets. Samen pruttelen,
rochelen, rammelen wij weer over de weg.

Nou is het natuurlijk een beetje vragen om problemen om in die toestand meteen maar
een wereldreis richting Delftzijl te wagen (bij navraag bleek je hier net geen visum te
moeten hebben om er binnen te mogen) en dus werd na overleg met Dorine maar
besloten om de reis te gaan wagen met een koekblik en Olga achterop lekker rustig te
laten slapen tot we in het hoge Noorden waren. Hoe het daar verder ging lees je in het
volgende verhaaltje.

Met vriendelijke groet,

Benno en Olga.
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Internet, Russische motoren en andere perikelen.

Behalve de redactie van dit blad heb ik mezelf ook de functie van Webmaster
toege-eigend wat niets meer wil zeggen dan dat ik af en toe als de tijd er is probeer wat
nuttige, minder nuttige en leuke informatie op het Internet over onze Russische motoren
te plaatsen. Nu blijkt als je gaat zoeken op het net dat er stiekem een hoop geschreven
en gedaan is over onze motorfietsen. Sommige van de leukere links heb ik dan ook op
onze homepage gezet zodat je er gemakkelijk naar kunt kijken.

Wijzelf zijn via de diverse zoekmachines op het net niet zo goed te bereiken. Ik moet mijn
best eens doen om hier wat meer aandacht in te stoppen maar een uur kan maar een
keer gevuld worden en dat lukt me meestal al aardig. Dit keer eens wat aandacht aan
wat correspondentie met buitenlandse collega’s want dat is natuurlijk een van de
krachten van het Internet. Voor je het weet babbel je heel de wereld rond zonder het
merken.

Zelf had ik recent een mail gekregen (Engelstalig) van iemand die me om afstelgegevens
van een Dnepr MT16 vroeg. Dit gebeurt me vaker, maar omdat ik in de beginfase met
mijn Rus hier zelf ooit een document over gemaakt heb is dat geen probleem. Dit ding
heb ik dus prompt gemaild naar hem toe. De dag later kwam het bedankje met tevens de
vraag of ik dat ding ook in het Engels had want onze grote vriend had al genoeg moeite
hiermee, Nederlands had hij helemaal nog nooit gezien. (Bleek verdikkie een Canadees
te zijn). Wel leuk hierin is dat je dan merkt dat die buitenlandse Russenrijders allemaal
eigenlijk een beetje hetzelfde zijn.

Een Amerikaanse mail-vriend van me heeft zelfs precies dezelfde opleiding, zelfde motor
en bijna dezelfde sociale omstandigheden (huisje, boompje, beestje) Het enige verschil is
in zijn geval een baan bij de overheid waar hij zoveel tijd overhoudt dat hij elke dag bijna
wel een mail stuurt. een gelukkige jongen derhalve.

Het grote probleem daar lijkt te zijn de totale onverkrijgbaarheid van Dnepr-onderdelen,
misschien komt dit bij ons binnenkort ook wel. Een Ural lukt nog wel via Ural U.S.A. maar
daarvoor schijnen de prijzen ook spectaculair te zijn. Je kunt nog beter Harley rijden
volgens Doug. Die onderdelen zijn goedkoper. Wat wil je ook met dit soort scheve
import-politieken zoals in Amerika bedreven worden. Een Jap kost daar ook anderhalf
keer wat hij hier kost. eerlijke concurrentie noemen ze dat.

Leuk is ook dat daar Nederland bij de meesten absoluut onbekend is. In eerste instantie
dacht hij dat we ergens tussen Aruba en Curacao lagen, want daar was hij op vakantie
geweest en dat heette de "Dutch Antille's". Het werd al beter nadat ik het woord Europa
liet vallen want dat lag vlak bij Rusland. (Ja geografisch goed onderlegd die Amerikanen).
Voor de rest zijn het wel aardige jongens hoor. Natuurlijk hadden we na een mail of drie
al de eerste Babylonische spraakverwarringen en discussie's over vooroordelen. Bij
navraag werd me verteld dat Nederlanders toch allemaal in molens wonen met klompjes
en klederdracht aan, dit stevig gepareerd met de opmerking dat de Amerikanen toch
allemaal dom zijn, aggresief met hamburgers gooien en overspel plegen (zelf nog gezien
van de week bij Jerry Springbok !!, en wat de TV laat zien is WAAR). Dit geeft zeer
prettige discussies per mail.

Uiteindelijk toch een van de waardevolle contacten , al is het maar om een bed te
hebben als je die kant op gaat.
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Leuk werd het vooral toen hij een license moest halen voor zijn zijspan. Op een of
andere manier kent de Amerikaanse (Texaanse in dit geval) wet geen zijspannen, een
Trike lukt nog wel, een motor ook, maar een zijspan nee dat snapt de sherrif niet.

Om een lang verhaal kort te maken (ben ik toch al niet best in) Doug moest zijn zijspan
van de fiets af slopen, een standaard eraan bakken, nog wat modificaties toepassen en
terug ter keuring. Daar aangekomen bleek een keuring niet al te streng want hij kreeg
meteen zijn pink slip mee (geen onderbroek maar een soort kentekenbewijs). Weer een
gevaar op de weg erbij want wat ik begreep, uit alle eerdere mail van hem, was het
grootste probleem geweest dat het kreng bijna niet wilde remmen. Klinkt ons natuurlijk
bekend in de oren want welke Dnepr-rijder heeft er nog nooit een bochtje gemist of een
tuintje verbouwd. Ik wel tenminste.

O.K. even terug naar de kern van de zaak, Internet en websites.

zoals jullie weten (waarschijnlijk) is de UDCN op het net vertegenwoordigd. Dit via twee
verschillende URL’s (Uniform Resource Locator), zeg maar adressen. Dit zijn :

http://home.wxs.nl/~jan.wassenaar
http://home.westbrabant.net/~bvanham

Nieuw op onze pagina’s is behalve wat algemene informatie ook de rubriek :

Te koop aangeboden/gevraagd

voor leden die iets te koop hebben, iets nodig hebben of zomaar iets kwijt willen is dit de
plaats om dit voor de hele surfende wereld te vragen. Dus heb je een advertentie o.i.d.
geef ze aan ons door. Wij zorgen dat hij op het web geplaatst wordt. (Natuurlijk
kostenloos voor de leden).

Tevens vind je er een foto-galerij met aparte, leuke, gekke of doodnormale foto’s. Waar
we nog steeds moeite mee hebben is nl. het goed afgedrukt krijgen van de foto’s in het
blad. Nu weet ik dat er mensen zijn die zeggen, ik heb geen internet maar wel een
computer en toch wil ik graag een bepaalde foto hebben. Geen probleem, stuur even
een briefje en ik zet hem op diskette voor je. Natuurlijk is hier altijd plaats voor je foto’s
dus heb je nog iets leuks om mee te delen, gewoon doen.

Momenteel is alleen de nederlandse versie redelijk bijgewerkt. Ik zou graag ook de
engelse kant bijwerken en uitbreiden maar tijdgebrek noodt mij ertoe om dit uit te stellen.
Heb je toch tijd over en zin om wat te typen, mail me dan even. We hebben altijd wel iets
liggen. Het lijkt me een leuk idee om in de toekomst na elk treffen een kort verslagje
hiervan te gaan plaatsen op het web en natuurlijk ook in het blad. Mocht je jezelf
geroepen voelen hier iets aan te willen doen laat maar weten.

Ik weet het weer een hoop gezeur van onze kant voor assistentie (had je er maar niet
aan moeten beginnen, hoor ik sommigen denken) maar hopelijk niet te overheersend.
Dus surf eens langs en geef je commentaar aan ons door. Dan kunnen we er wat mee.
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TE KOOP

Wegens ruimtegebrek URAL 650 met zijspan IMZ-8-103-10 Zeer mooi. KM stand 2200,
bouwj. 1993, prijs f 5.500,=. Tel. 0161-455916

TE KOOP

Echt veel te goed voor FL. 1500,- maar ik moet ‘m nu echt kwijt; 4-deurs Saab 99 GL uit
1983, in prima staat met trekhaak. Voor Fl. 1500,- dus. Tel. 030-2545366

TE KOOP

Gereviseerde K750, bouwjaar ‘48, voorzien van r.v.s. vlinderuitlaten, verchroomde
spaken, wielen en onderdelen. Twee lederen tassen op de motor. De motor heeft een
paar jaar stilgestaan, is in prima staat. Extra onderdelen aanwezig eveneens bij aankoop
een lange bruine lederen jas met cap en potje, ook winteruitrusting bijgeleverd.

Prijs Fl. 7500,-
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Agenda

De agenda voorlopig voor 1998

28-30 augustus 1998

Dnepr-Deutschlandtreffen

Vettweiss, (Bij Koln), een Dnepr en Uraltreffen met als hoofddoel
ervaringsuitwisselingen. Tevens een gemeenschappelijke toerrit, een Dnepr
Trofee (voor de mooiste motor !) Innerlijke verzorging wordt verzorgd door Dnepr
Duitsland. Meer info hierover op :

H T T P : / / W W W . C A S T R O P - R A U X E L . N E T S U R F . D E / H O M E P A G E S /
ANSGAR.STAENDER/TREFFEN.HTM

19 September 1998

Papsleevn gastrit 1998. Traditioneel al 12 jaar zal wederom in 1998 de Gastenrit
voor gehandicapten worden verreden door het Twentse landschap en diens
buurtschappen. Met een harde, steeds groeiende kern wordt al jarenlang deze
volledig door het bedrijfsleven gesponsorde rit met vrachtwagens en motoren met
hen verreden.

WAAR; Samenkomst en vertrek vanuit de dorpskern te GEESTEREN
(Overijssel).

AFSTAND; De Gastenrit zal in totaal ongeveer 50 kilometer bedragen,
onderbroken door een feestelijke pauze en geheel verzorgde gezamenlijke lunch.

WANNEER; Zaterdag 19 september 1998, vertrek
omstreeks 10.30 uur.

Nadere inlichtingen en opgave;

Jos Bruning, telefoon 074-2501810.

18/19/20 September 1998

Najaarstreffen in Castelré. Meer hierover verderop in het
blad.

3 Oktober 1998

Onderdelenbeurs in Tsjechië, Kladno. Van alles voor tweetakten en oudere
Russen. In een weekend op en neer. Kosten ca. Fl. 95,- per persoon exclusief
entree, reisverzekering etc.

Vertrek vrijdagavond 2 oktober vanuit Tilburg en omgeving Arnhem per bus,
aankomst zaterdag ± 8.00 uur. Bezoek aan beurs, terugreis en aankomst in
Nederland zondagmorgen 4 oktober. Er kunnen 50 personen deelnemen aan
deze reis, dus wie het eerst komt wie het eerst maalt.
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Voor meer informatie en/of inschrijfformulieren :

Joost de Kort: Tel 013-5287326

8 november 1998 Tweede onderdelenbeurs in Kesteren.

Op de gebruikelijk locatie in Het Vanck te Kesteren.

Vanaf 12.00 tot 15.00 uur staan alle deurtjes naar
de onderdelenkisten van onze leden weer helemaal
open voor je.

' Het Vanck'

Industrieweg 4

Kesteren

Natuurlijk kunnen hier ook volledige motorfietsen van eigenaar
verwisselen.

Tel: 0318-485878
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“Delfsail” (tussen de Russen)

Omdat Delfzijl erg ver van Huizen ligt besluiten wij -Gerrit en ik- de Ural’s op een
aanhangwagen te laden en per auto te gaan. De aanhanger is echter te klein om Gerrit’s
bakkie nog mee te kunnen nemen. Daarna halen we Heleen op en vertrekken we
vrijdag-avond richting Delfzijl. Zonder problemen arriveren we op het terrein van de “MC
Rottum”.(werkt prima, die nieuwe pijltjes)

Er staan al veel tenten en het vuur brandt vrolijk. We zoeken een plaatsje voor de tenten
en begroeten de andere kampeerders. Behalve Nederlanders zijn er ook gelijk gestemde
Duitsers. Als de tenten zijn opgezet is het al donker. In de “Saloon” van de “MC Rottum”
kopen we een “zoepkoart”. Even later is het op de veranda van de “Saloon” een gezellige
boel. Het vuur laait hoog op en de braadworsten smaken prima. Moe maar voldaan
zoeken we onze slaapzakken op en vallen in diepe slaap. De volgende ochtend kunnen
we heerlijk douchen.(pas op niet alle kranen tegelijk open draaien)

Tijdens het ontbijt geeft een Duitse gast een demonstratie “vuur duiken”.
(het loopt gelukkig goed af)

Na het ontbijt is het tijd voor een rit door het Groningse land. Er is veel te zien. Mooie
dorpjes, een oude boerderij, een korenmolen, hangende keukens en een beeld van
“Lenin”. In Appingedam ontmoeten we een paar Russen. Het blijkt dat ze met een
zeilschip uit Moermansk in Delfzijl liggen.
(Ural’s en Dnepr’s in Groningen?)

Ural Dnepr Club Nederland Nummer 33, September 1998

The Russian Twin 11



Of we hun schip -de “Sedov”- willen bekijken? Nou graag. Zien jullie morgen! Terug op
het terrein leert Heleen hoe je een zijspan moet besturen.(te gek!)

Die avond wint “Oranje” en rijden we naar “Sail”. Daar genieten we van een prachtig
vuurwerk. Als we op het terrein terug zijn heerst er een prima sfeer. We zitten tot laat bij
het vuur. ‘s Morgens weer vroeg op. Douchen, ontbijten en opstellen voor “Sail”. Delfzijl is
hermetisch afgesloten, des ondanks mag de hele colonne er in.(goed gedaan Derk)

We parkeren ons Russisch staal voor de “Sedov” en krijgen veel bekijks. We vragen naar
“Victor”. Even later verschijnt hij aan dek. Op zoveel belangstelling had men kennelijk niet
gerekend. Na wat heen en weer gepraat, mogen we aan boord.(wel betalen)

Victor leidt ons rond. Hij is student en vaart als cadet. De “Sedov” is een 4-mast bark, in
1921 in Duitsland gebouwd als de “Magdalene Vinnen”. Het is de grootste nog varende
“windjammer” ter wereld. Het is allemaal heel interessant. Na de rondleiding worden
“Victor” en een paar van zijn maatjes uitgenodigd voor een ritje.(wij hebben ook een
Lenin!)

Even later worden ze opgehaald en drinkt men bij de “MC Rottum” een pilsje, daarna
vertrekt men richting “Tjuchem”. Wij pakken intussen onze spullen in en sjorren de Ural’s
op de kar. Als we klaar zijn helpen we onze buren even met het inpakken van hun tent en
sjorren hun fiets op een aanhanger.

Dan nemen we hartelijk afscheid van iedereen en rijden richting Tjuchem. Daar
ontmoeten we het Russische gezelschap.
(jammer dat Lenin vandaag achter een gesloten hek staat)

Over en weer worden er foto’s genomen en nemen we afscheid van onze Russische
vrienden en de anderen.
(we zullen de foto’s opsturen)

Dan gaat ieder zijn weg. Het was een geweldig weekend. Tot het volgende treffen!

Luijt Postma
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Het motorsmeersysteem van de M-72

Smeersystemen algemeen.

We weten allemaal dat elke motor een smeersysteem nodig heeft .
Zou het dat niet hebben dan zou de motor binnen enkele seconden vastlopen.

Tweetakt:

De simpelste methode is natuurlijk die van mengsmering, waarbij smeerolie met benzine
wordt vermengd. Dit smeersysteem is echter alleen geschikt voor tweetaktmotoren waar
het mengsel, voor het naar de cilinder gaat, door het carter wordt gevoerd.

De vermengde olie zal door de heersende druk condenseren op de te smeren
onderdelen.

Voordeel: Zolang er brandstof is, is er smering.
Nadeel: Veel luchtverontreiniging.

Als je bergaf gaat en gedurende langere tijd geen gas geeft, dan zal er te weinig smering
zijn.

Viertakt:

Voor viertaktmotoren, waarbij het mengsel rechtstreeks in de cilinder wordt gezogen, is
mengsmering dus ongeschikt.
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Een eerste alternatief is de spatsmering.

Dan bestaat het smeersysteem eenvoudig uit een zodanig geplaatst reservoir dat de
draaiende delen er geregeld in worden ondergedompeld.

Dit is o.a. het geval bij de versnellingsbak.

Voordeel: eenvoudig.
Nadeel: onbetrouwbaar en lage prestaties.

Het tweede alternatief is het aanbrengen van een pompsysteem dat ervoor zorgt dat de
olie op de te smeren plaatsen komt.

Aangezien beide alternatieven worden gebruikt in de M-72 gaan we dit nader belichten.
Het smeersysteem van de M-72 bestaat eigenlijk uit een combinatie van spatsmering met
een pompsysteem. Via een reservoir (carter) wordt de olie door
een zeef m.b.v. een tandwielpomp naar de diverse plaatsen
gepompt.
Te weten:

1: De linkercilinderwand.

Het smeren van de linker cilinderwand is nodig omdat door de draairichting van de
krukas de spatsmering in onvoldoende mate de bovenwand van deze cilinder bereikt.

Noot:
De rechtercilinderwand wordt gesmeerd door spatsmering van de krukas en door de
olienevel. Dit is een van de redenen om de motor niet onnodig te belasten voordat hij op
bedrijfstemperatuur is. Om tijdens een koude start toch enige smering te krijgen op
cruciale plaatsen zijn er in het motorhuis, waar nodig, kleine uitsparingen gemaakt die
dienst doen als reservoir.

2: Het tandwiel van de krukas.

De olie komt via een opening in het motorhuis terecht op het tandwiel van de krukas.
Via het tandwiel van de krukas, worden tevens de tandwielen van de nokkenas en de
dynamo gesmeerd.

3: De twee slingerschijven.

De twee slingerschijven, die gemonteerd zijn aan de uiteinden van de krukas, worden
gevoed via een kanaaltje in de behuizing van de krukaslagers en verdienen extra
aandacht. Deze zijn zeer belangrijk voor de levensduur van de bigend-lagers en inherent
de krukas.

De slingerschijven zijn eigenlijk niets anders dan oliepompen met centrifugaalfilters die
ervoor zorgen dat de bigend-lagers gesmeerd worden met schone olie.
Omdat er kogellagers gebruikt worden om de krukas in op te hangen moeten er
slingerschijven gebruikt worden. Door gebruik te maken van kogellagers is er namelijk
geen direct kanaal naar de bigend-lagers mogelijk.
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Bij modernere motoren, waarbij glijlagers worden gebruikt, is deze mogelijkheid n.l. wel
aanwezig en zijn de slingerschijven overbodig en wordt een normaal filter toegepast.

Het systeem werkt als volgt:
De in de slingerschijf gepompte olie gaat via een opening in de slingerschijf naar een
kanaal in de krukas en wordt naar de bigend-lagers gepompt door inwerking van de
centrifugaalkrachten. Nadat de olie via de bigend-lagers de krukas verlaat, zal er veel olie
rondspatten er vernevelen als de temperatuur stijgt.
Deze verneveling zorgt o.a. voor de smering van de zuigers-cilinderwand, nokkenas,
pistonpennen, krukaslagers en de klepstelen.

Het nadeel van slingerschijven:

Door de centrifugewerking van de slingerschijven zal vuil zich hierin ophopen.
Een veel gemaakte fout is het gebruik maken van olie met dopes .
Als je gedoopte olie (met vuiloplossers- dus alle single grades, multi grades en
synthetische oliën) gebruikt, zullen in relatief korte tijd de slingerschijven vol gaan zitten
met vuil en na verloop van tijd tevens het oliekanaal naar de bigend-lagers.
Hierdoor zullen de bigend-lagers geen schone olie meer toegevoerd krijgen en zullen de
kogellagers van de bigend-lagers kapot gaan.

(Noot: bij moderne motoren is dit geen probleem aangezien er een filter in het
pompcircuit is opgenomen.)

Let op: Het is dus, in een oliepompsysteem met slingerschijven, niet toegestaan om
olie te gebruiken die gedoopt is met middelen die het vuil zwevend houden.
Er is nog steeds ongedoopte olie verkrijgbaar van o.a. het merk TEXACO die speciaal
voor oude motoren (motoren met slingerschijven) geschikt is.

Het voordeel van ongedoopte olie zal nu duidelijk zijn:

Het vuil zal dus niet continue worden rondgepompt maar in het carter achterblijven
(omdat het niet zwevend wordt gehouden, maar lekker uit ligt te rusten op de bodem van
het carter). Na ongeveer 3000km dien je wel de carterpan te verwijderen en al het
achtergebleven vuil weg te nemen, voordat je de olie ververst. Omdat er toch altijd wel
vuil in het pompcircuit aanwezig is, zullen de slingerschijven toch vol raken na verloop van
tijd.
Door het toepassen van ongedoopte olie hoef je maar eens in de 40000 km de
slingerschijven te reinigen i.p.v. na 10000 km. Je moet gezien hebben hoe vol de
slingerschijven gaan zitten om het te geloven. Let wel: hiervoor moet de hele motor
worden gedemonteerd! Ja, je moet er wel iets voor
over hebben om een oud beestje te (blijven) rijden.

Groetjes en veel sleutelplezier ,

Frans Augenbroe.

Ural Dnepr Club Nederland Nummer 33, September 1998

16 The Russian Twin



IZH 56 Planeta

Het zal 1956 geweest zijn toen de eerste plannen voor de IZH 56 op de tekentafels
lagen. De IZH 56, bij ons beter bekend als de Planeta, had nogal wat veranderingen
ondergaan t.o.v de voorganger de IZH 49.

De wijzigingen waren het meest drastisch voor wat betreft het rijwielgedeelte, het frame
was nu een buisframe geworden uit een stuk. De achterpartij werd een vork met
schokbrekers,de zweefzadels werden vervangen door een riante buddyseat of door een
kombinatie van een zweefzadel voor de bestuurder en een halve buddyseat voor de
passagier(hoe verzin je het), de tank was iets ronder en smaller geworden met de dop in
het midden.

Er was nog steeds handschakeling aanwezig maar deze zat niet meer op de tank, het
was een kort pookje geworden rechts aan het blok.

De ketting voor de secundaire aandrijving was nu geheel afgeschermd door een kap en
rubberen hoezen zodat de ketting geheel was afgeschermd tegen zand en vocht.

De voorvork bleef nagenoeg ongewijzigd,de koplamp werd iets kleiner.
Het opbergvakje in de tank werd vervangen door een berging in de rechter-zijkap onder
de buddy. Hierin zat ook de remschakelaar goed afgeschermd,aan de linker zijde zit ook
een berging deze is bestemd voor de 6v 7ah accu.

De spanning hiervoor komt van een rechts op de krukas geplaatste dynamo van 6v 45
watt type t-36m, de hierop aanwezige contactpunten waren niet meer voorzien van een
mechanische vervroeger zoals bij de izh49,de spanning wordt geregeld door een regelaar
onder de buddy type pp-31-a. Het motorblok op zichzelf onderging weinig verandering, de
carburateur en het luchtfilter waren nog hetzelfde als die van de izh49.

Het vermogen was wel iets verhoogd tot 13ps bij 5000 om/min.
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Puzzle

1. Deze glans is niet al teveel aan onze motoren besteed.
2. Deze olie loopt niet.
3. Duits motor merk.
4. Gezellige samenkomst van clubleden.
5. Een Zavot is in Rusland een?
6. Motor merk.
7. Banden in het Duits.
8. Andere naam voor Wit-Rusland.
9. Verbind de zuigers met de krukas.

Als je het goed doet verschijnt er in de vakjes 1 tot 9
Een type motor waarvan er steeds meer bij de club komen.
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Deel 2 : Delfsail hoe het verder ging.

Na een lange donderdagavond met veel getrek en geduw (niet met het span maar met
een versnellingsbak van een Volkswagen Transporter van een maat van me).
Vrijdagochtend zijn we al vroeg uit de veren om eens te gaan kijken hoe we dit aan
zouden pakken.

Olga op de aanhanger slingeren was het minste werk, twee plankjes ertegenaan en hop
rijden maar. Al snel was deze klus volbracht en kon het koekblik gevuld worden. Qua
gemak een voordeel want vol stapelen is voldoende, evenwicht, plaatsing, waterdichtheid
ed. zijn ineens relatieve begrippen geworden als je jezelf verplaatst in zo’n ding op vier
wielen. Ik moet zeggen dat de ontspanning op zich wel wat heeft maar toch deze
beschutting was niet geheel wat ik bedoelde met ontspannen op reis.

Enfin, eindelijk was alles in orde en kon begonnen worden aan de wereldreis. Na een
kilometertje of twintig was al wel duidelijk geworden dat we qua stabiliteit wel wat leken
op een aangeschoten walvis (vaatje of wat met wodka) want boven de 80 werd alles al
snel wat zwabberig. Achteraf wel te verklaren, een zijspan is nu eenmaal niet de meest
evenwichtige combinatie en normaal is Olga rond de 80 ook al wel wat zwabberig maar
vorderen deden we. Ontspannen werd de reis richting het verre Noorden voltooid en kort
na de
middag was
het eind in
zicht. Dit
naardat we
ondertussen
het gehele
Europa
doorkruist
bleken te
hebben;
Frankrijk (bij
Harderwijk),
Denemarke
n, Engeland
het ligt
allemaal op
de weg naar
Delftzijl.

Een plekje
op het veld
was al gauw
gevonden
en na de gebruikelijke rituelen (handje schudden, bla bla bla etc.) was uitladen afladen
opzetten ed. ook snel voltooid.

Voordeel van deze auto-actie was wel dat we een briljant uitzicht hadden op de
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aankomende leden van de club. ‘s Avonds leek het allemaal nog wat rustig, maar hoe
later de avond hoe bonter het volk. In de ochtend bleken er toch weer zo’n vijftig dappere
rijders aanwezig te zijn. Tevens bleken in een hoek van het veld zich een aantal vreemde
vervoermiddelen te bevinden. Je komt de vreemdste motorfietsen tegen op zo'n treffen.
deze twee a drie-wielige (zelfs een enkel vijf-wielig exemplaar werd aangetroffen !) grote,
rechthoekige, platte voertuigen waren wel heel apart omdat geheel onduidelijk bleef waar
nu eigenlijk de motor zich bevindt. Maar ze waren op een motortreffen dus motors
moesten het toch wel zijn ???.

Na het ontbijt werd
het langzaamaan tijd
om eens de
omgeving te
verkennen en dus
werd er in
groepsvorm
vertrokken om de
omgeving te
verkennen.

Nu hadden we al
gemerkt dat het in
het Noorden niet
dichtbevolkt was
maar de reden
hiervoor liet niet lang
op zich wachtten.
Wat ze gewoon
gedaan hebben is
alle mensen twee
keer zo dicht op
elkaar te laten wonen
met enkel wat
voetpaden tussen de
huizen in. Zo kunnen
wij dat natuurlijk ook,
en maar ruimtelijk
overkomen naar de
buitenwereld.

Ik moet zeggen het
gaf een extra
dimensie aan het
door een dorp rijden
met een groep
zijspannen. Als er
maar een fiets tegen
het verkeer in kwam zat je al klem gevouwen tussen de huizen. Wel een hele leuke
ervaring om op deze manier door dorpjes te rijden met namen waar je nog nooit van
gehoord hebt.
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Na een molen bezocht te hebben kwamen we op een kenterpunt in de toerrit. Op een
gegeven moment werd besloten om een lange en een korte route te nemen. Twee
redenen werden hiervoor gegeven. Eén, de afstand; een normale toerrit is altijd ca. 50
km. Dit zou er toch wel een stukje overheen gaan. Tweede reden was de aanstaande
voetbalwedstrijd Nederland - Nog iemand.

Nou was voor mij de keuze heel gemakkelijk. Ik had pas een kilometer of vijftig gereden
dat weekeinde, ik wilde wel en gelukkig met mij nog een paar. Dus werd onder leiding
van Hans W. vertrokken richting Fraeylemaborg te Slochteren. Hier een korte pauze, een
versnapering en daarna genoten we een geleide toer door deze burcht. De gids had wel
een bekend gezicht maar dit zou wel toeval wezen dacht ik. Na afloop werd het toch
maar eens tijd om het grote voorbeeld op te gaan zoeken. Zoals ons verteld was is in
Tjuchem een of ander heerschap erin geslaagd een standbeeldje van een slordige 15
meter hoog weg te zetten van Lenin. Als Russiche motorclub moet je hier toch in ieder

geval geweest zijn dus werd ras vertrokken richting Tjuchem. Hier wat foto’s gemaakt en
gespeeld op een zandhellingkje (je kent het hé, kinderen en een zandbak !).

Na aankomst terug in Delftzijl waren we net op tijd om het einde van de wedstrijd te
horen fluiten door de verzamelde bootjes. Des avonds wat snacken, een borreltje, biertje
en een babbeltje en het feest kon niet meer stuk. Natuurlijk ook 's avonds weer een
vuurwerkje zoals het er hier elke avond bij hoorde. (de organisatie van dit treffen had
werkelijk aan alles gedacht om ons te vermaken, dit wordt een moeilijke om te
verbeteren straks).
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Zondagochtend bleek een
afspraak gemaakt te zijn in de
haven om daar een Russiche
windjammer te bezoeken. Dit
moest natuurlijk in stijl met de
gehele club gebeuren. Op de
weg ernaartoe nog een Duitse
GS geramd (Entschuldigung, war
nicht so gemeintt !) maar
aankomen deden we en, in stijl !
Voorbij de (eingenlijk voor alle
verkeer gesloten) poort bleek al
snel dat we tot ongeveer onder
het schip mochten doorrijden.
Gelukkig werd op tijd gestopt.
Hier bleek al snel dat motoren
minstens zoveel aandacht
trekken als boten. Aan boord

bleek de gemiddelde bemanning nog wel behoorlijk jong om al op zo’n bakbeest rond te
jammeren maar het zou wel goed
wezen. Aan de lucht uit de keuken
bleek in ieder geval dat het met de
wind wel goed zou zitten daar.

Na de bezichtiging was dan toch het
moment aangebroken om terug te
keren naar het terrein en daar nog
eens rustig te bedenken dat het er al
weer bijna op zat. Spullen inpakken,
fiets op de aanhanger, afscheid
nemen en alvast tot de volgende keer
zeggen en wegwezen. Na een
voorspoedige reis terug thuis
aangekomen was voor ons in ieder
geval een ding duidelijk. Het treffen
was goed geweest, maar het transport
met een koekblik zul je ons niet meer
zien doen (in ieder geval niet vrijwillig).

Gegroet,

Benno , Dorine, Olga

p.s. Organisatie Delfsail bedankt voor
weer een gezellig treffen !!
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Het najaarstreffen 1998

Als tegenhanger van het zomertreffen hoog in het Noorden dit keer eens een bezoekje
aan het centrale Zuiden van het land. Beter gezegd een bezoek aan het centrale stuk
van de Benelux want, echt waar, daar gaan we naar toe.

In een zonovergoten stuk Nederland (nu tenminste), schitterend gelegen in een bosrijke,
agrarische omgeving vinden we daar een stukje Nederland bijna volledig omsloten door
België. Dit mooie stukje Nederland heet Castelré. In dit mooie stukje Nederland vinden
we kampeerboerderij “De Castelhoeve”. Hier gaan we neerstrijken voor het najaarstreffen
dit jaar. De vele weggetjes in de omgeving staan garant voor een verrassende toerrit.
Vlak bij liggen Hoogstraten, Baarle-Nassau (op zondag alle winkels open) en Breda.

Even een korte opsomming van de faciliteiten:

Indien gewenst binnenslaapplaatsen in groepsaccomodatie. We hebben de beschikking
over een paar gebouwtjes met stapelbedden zodat ook bij slecht weer eenieder een
droge, warme slaapplaats kan vinden. Handig voor de ouderen onder ons, maar ook voor
de hele jonge en normale leden (een lekker warm bed doet wonderen voor het humeur
bij slecht weer). Dit kan zonder meerkosten, alleen wel even van tevoren bij ons
opgeven.

Een binnen-feestzaal voorzien van een luxe bar en zit-gelegenheid.
Niet verplicht maar voor de mensen die het fijn vinden, de
accomodatie is er. Tevens kunnen we hier gebruik maken van een
ontbijtbuffet en de BBQ. Luxe staat weer eens bovenaan het lijstje
lijkt het. Omdat deze bar als hij open is dit alleen voor ons is,
worden we wel geacht dan hier ook de consumpties te verkrijgen.
Op het veld bij de tent is alles in eigen beheer natuurlijk.

Natuurlijk leent de omgeving zich prima voor het hebben van een
toerrit. Door de ligging van deze locatie is het niet te vermijden dat
we een deel van die tocht door België gaan hebben, denk dus aan
je legitimatiepapieren, ze mochten eens aan een invasie denken.

Ook kunnen we natuurlijk een kampvuurtje stoken mits het weer dit toelaat, bij teveel
wind of andere ongunstige omstandigheden is dit niet mogelijk. Voor dit vuurtje ben ik
nog wel op zoek naar hout, hout en nog eens hout. Mijn eigen voorraad is niet groot.
Mocht je in de buurt van Breda wonen, een hoop afvalhout hebben liggen en ervan af
willen, bel me dan even (Benno van Ham). Ophalen kan bijna altijd, opstoken zeker.

Op deze locatie is verder bijna alles aanwezig; Een groot veld voor ons alleen, douches,
W.C’s; prive parking (naast je tent), alles is aanwezig om dit treffen een succes te laten
worden. Nu alleen jullie nog.

Verkort programma van dit treffen :
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Vrijdagmiddag 18 September :

Vanaf 12.00 uur is aankomen mogelijk, na aankomst rustig tentje uitpakken, babbeltje,
drankje etc.

Zaterdag 19 September:

Ontbijtbuffetje daarna een toerrit door de omgeving met een verassend bezoekje aan ??
BBQ (optioneel) Drankje, snackje, babbeltje

Zondag 20 September :

Ontbijtbuffet, Rustig napraten, misschien afgewissseld met een kort bezoekje aan Baarle
Nassau voor de geinteresseerden. Inpakken en richting huis.

Kosten van dit alles :

Voor de overnachtingen (binnen of buiten) en het bijbehorende ontbijt betaal je per
persoon Fl. 15,- per nacht.

De barbeque kost FL. 17,50.

Een beetje duurder dan normaal maar dat is het ook zeker waard.

Opgeven voor woensdag 16 September 1998 bij

Benno van Ham

Tel : 076-5423900 (ma tot vr tussen 8.30 en 17.00 uur, vragen naar Benno)

076-5142101 (rest van de tijd)

Jan Wassenaar

Tel : 058-2541777

Treffen-adres :

Kampeerboerderij “De Castelhoeve” Groeske 2 5114 AE Castelré Tel : 013-503 97 31
(s.v.p. alleen bellen in noodgevallen) Fam. Rood.

Natuurlijk is de route bewegwijzerd (het laatste stuk). Bij vragen bel maar even met
Benno. Zie ook het kaartje op de volgende bladzijde.

Ural Dnepr Club Nederland Nummer 33, September 1998

The Russian Twin 25



Vanuit België :

Vanaf Hoogstraten richting Minderhout rijden. Net voorbij de kerk (linkerkant van de weg),
rechtsaf slaan. Deze weg volgen door de bocht naar rechts. Op kleine kruising linksaf
Hoogstratensebaan inslaan. Bij volgende kruising linksaf "Hooiberg" in slaan. Deze weg
gaat over in Groeske, in de bocht ligt de Castelhoeve.

Vanuit Breda :

Via Breda, Ulvenhout, Strijbeek aanhouden. Weg volgen richting Meerle, Minderhout,
Hoogstraten. In Minderhout aangekomen voor de kerk (rechterkant van de weg) linksaf.
Deze weg volgen door de bocht naar rechts. Op kleine kruising linksaf
Hoogstratensebaan inslaan. Bij volgende kruising linksaf "Hooiberg" in slaan. Deze weg
gaat over in Groeske, in de bocht ligt de Castelhoeve.

Via Baarle-Nassau:

Weg naar Castelre volgen, op kruising na het bordje Castelre, de weg "Hooiberg" rechts
inslaan en volgen, dit wordt vanzelf Groeske.
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FRANS van LOON
BV

Dnepr Motoren Dnepr Onderdelen

Uit voorraad leverbaar

Rechtstreeks import uit de Oekraine

Frans van Loon
Middelste groes 11

5384VV Heesch
Tel:0412-454445
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Uit de oude doos dit keer een herdruk uit nummer 06. Toen van Henk wouters naar een
vrije vertaling uit de Easy-rider.

De uitvinding van de motorfiets

Heel lang geleden was er eens een sprookjes koninkrijk, bekend onder de naam Sovjet
Unie. Hier ontstond het idee om een motorfiets uit te vinden.

De Siberische winden bliezen de sneeuwvlokken langs de eenzame boodschapper, die
er uitzag als Omar Sharif, terwijl hij voortploegde naar zijn bestemming. Kilometer na
kilometer volgde hij de toppen van de telegraaf palen, die door de hevige sneeuwval tot
aan zijn knieen reikten. De eindeloze vlakte lag voor hem als een ijskoude deken,
compleet met kreukels. Hij mompelde, terwijl de adem die hij uitblies bijna bevroor;
Iemand moet hier maar eens kersen siroop en slagroom overdoen en het geheel
verkopen als een geweldige ijstaart.

Het was middernacht toen hij zijn doel bereikte. De klok van een ui-vormig kerktorentje
probeerde boven het gehuil van de ijskoude wind uit te komen.

Ongeduldig liet hij zijn bevroren vuist neerkomen op een ongeschilderde deur van een
armoedige hut, die aan het einde van het dorp stond. Luid schreeuwde hij dat er open
gedaan moest worden. Gepaard met vloeken noemde hij de personalia van de man die
hij zocht, inklusief geboortedatum en plaats.

In de hut strompelde een verkouden kromgebogen man naar een hoek. Gehuld in een
oude vieze deken was Boris Narfsky vervuld van angst. Zijn verstand werkte op volle
toeren. Wat was de reden van dit bezoek? De wandaden van zijn leven gingen aan hem
voorbij. Zou het soms de kortstondige relatie met Marsha Vlobitzorova zijn? Dat was lang
geleden, veertien was hij toen, nog en in de bloei van zijn bestaan. Wat moest deze
vreemdeling nog zo laat van hem? De NKVD, SMERSH, MVD of misschien wel de KGB.
Al zijn moed bijeen rapend zij hij op beheerste toon : “Kom binnen kameraad, wie je ook
wezen mag.”

Met een enorm gekraak zwaaide de deur open en daar zag Boris de contouren van een
grote man, gehuld in een lange jas met een bontmuts op. Langzaam kwam deze
imposante figuur op Boris af. Met een duivelse glimlach haalde hij uit zijn jas een
langwerpige envelop en gooide die met een vloek naar Boris. Snel opende hij de envelop
en met bevende handen en grote ogen keek hij naar het officieele dokument. Met een
veel te hoge en trillende stem zei Boris : “Ziet een doodvonnis er tegenwoordig zo uit
kameraad?” De grote man giechelde en gaf snel antwoord : “Nee kameraad het zijn
bevelen.”

Maar van wie waren deze orders? Wie zal het zeggen, in de Sovjet Unie worden bevelen
alleen ontvangen, niemand geeft ze. “Goed kameraad” zei Boris glimlachend met zijn
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tandeloze mond, maar wat staat erin? “Jij, Boris Nafsky, krijgt het bevel om de motorfiets
uit te vinden, tot meerdere eer en glorie van de Sovjet Unie.”

“Maar de motorfiets is al vijftig jaar geleden in het westen uitgevonden” stamelde Boris
ontzet. “Dat zijn juist die praatjes, die je hier naar toe hebben gekregen kameraad idioot”
antwoorde de boodschapper op barse toon. “Ja nu je het zegt kameraad, maar wanneer
moet ik beginnen?” “Morgen vroeg, of als je het druk hebt, uiterlijk rond het middaguur.
Wij willen kwaliteit en geen snelheid.”

“Maar ik ben oud en moe” mompelde Boris. “Ik heb hulp nodig!” “Het is niet netjes
kameraad, maar we arresteren de beste motorfiets constructeurs van het hele land en
sturen ze hier naar toe” Een trotse uitdrukking verscheen op het gezicht van de
boodschapper. “Sukkel!” zei Boris, “die zijn er toch niet, als we de motorfiets nog moeten
uitvinden.”

“Goed dan doen wij het anders, we leiden ze eerst op, arresteren ze dan en sturen ze
hier naar toe.”

“Ik denk dat het de enige manier is.” antwoorde Boris.

Beide mannen keken zwijgend naar buiten waar de sneeuw neerdaalde, terwijl op de
achtergrond aanzwellend het themo van DR Zivago klonk.

Een nieuw tijdperk stond op aanbreken.

En zo werd ergens in Siberie de motorfiets uitgevonden. In de tijd die volgde, werd de
Volksmotorfiets-fabriek uit de grond gestampt. De arbeiders werkten met veel plezier aan
de nieuwe machines, natuurlijk wel gezien het alternatief: Het front, de oorlog was nog
aan de gang.

Het resultaat vertoonde een opmerkelijke overeenkomst met de vooroorlogse BMW R71
en werd M72 genoemd. Boris werd beloond voor zijn uitvinding, hij moest naar het front,
kreeg de titel Held van de Sovjet Unie en sneuvelde later.

Als leden van een club van Russische motorfietsen kennen we het vervolg allemaal. Wij
genieten nog steeds van de (her)uitvinding van
de motorfiets.....
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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 ?

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.

Marco Boelis

Kantbeugel 48

1648 HW De Goorn

Tel:0229-543715

Holland

Voor motoren met 6 of 12 volt gelijkstroom dynamo

Zo als b.v

M72-K750-IZH49-IZH56....enz.

Afm:50-50-40mm Fl. 82,50-

Afm:40-20-43mm Fl.122,50-

Exlusief verzend-kosten
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