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Op de valreep,
Ja , in twee betekenissen. Vanavond moet dit
stukje af, de redactie is al weer volop bezig met
het maken van het laatste nummer van dit jaar.
Dat betekent dat dit ook het Klaas, Kerst en einde
jaarsnummer is. Ik probeer toch maar niet om het
op rijm te schrijven, want een beetje ongerijmd is
het natuurlijk wel. Ach, het motorjaar is eigenlijk al
wel voorbij. We kunnen terugzien op een
geslaagd jaar met veel activiteiten. Ook voor
volgend jaar staat weer het nodige op stapel,
maar daar staat vast nog wel iets over elders in
dit nummer. Doordat ik al afspraken had, kon ik
niet aanwezig zijn op het spontaan
georganiseerde laatste weekend in het najaar.
Ondertussen heb ik gehoord dat de deelnemers
weer genoten hebben, en daar doen we het
tenslotte voor. Nog een verslag misschien? Ook
op de onderdelenbeurs moest ik helaas verstek
laten gaan. Gelukkig was Derk zo vriendelijk om
wat clubwinkel-artikelen bij mij op te halen, zodat
op de onderdelen beurs ook daar nog handel in is
geweest. Bedankt! Hoop dat iedereen de nodige
onderdelen op de kop heeft kunnen tikken, om de
koude, donkere winterdagen sleutelend door te
kunnen komen, hier wat krikken, daar
verchromen. Ja, sluipt ‘t er toch een beetje in.
Met Jan afgesproken dat ik van de winter een
keer vervoer moet regelen om in ieder geval een
Jup naar Marssum te brengen, zodat we er een
keer met zijn tweëen naar kunnen kijken... en
misschien een keer op twee pitten kunnen laten
lopen. En alweer nadenken over het verzenden
van de kerst en nieuwjaarskaarten. Zo liggen er
voor ieder van ons nog wel wat werkzaamheden
te wachten. Hoop dat jullie weer veel plezier
beleven aan dit nummer. Rest mij om iedereen
fijne feestdagen toe te wensen.
Voor hen die nog rijden, doe ‘t met beleid, en
alvast de beste wensen en een veilig 1999 voor
iedereen!
Hans Wakka

Foto’s
Liefst negatief en afdruk opsturen, bij
voorkeur zwart/wit i.v.m. kwaliteit.
Negatieven en fotos worden indien gewenst
retour gestuurd.
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Van de redactie :
Zo, de laatste Russian Twin van dit jaar ligt weer klaar om door jullie stuk gelezen te
worden. Wat interessante verhalen, wat technische tips en natuurlijk de onvermijdelijke
avertenties komen je weer tegemoet.
Om met de laatste eens te beginnen. Natuurlijk hebben we er geen enkel probleem mee
om je advertenties te plaatsen, graag zelfs. Maar hierbij een vriendelijk verzoek aan onze
adverteerders. Omdat het al een paar keer voorgekomen is dat een advertentie die
geplaatst wordt niet meer klopt omdat bv. het voertuig al verkocht is , willen we graag
jullie medewerking vragen om alles in goede banen te leiden. Mocht je advertentie niet
langer nodig zijn, om welke reden dan ook, geef dit dan even aan ons door . Op dat
moment kan ik ze verwijderen waardoor teleurstelling en lastige telefoontjes voorkomen
worden.
Als extra service voor onze leden is het tegenwoordig mogelijk om de advertenties ook
online te plaatsen op Internet. Mocht je dit niet willen, vermeld dit dan even bij de
advertentie die je wilt plaatsen. Voordeel van plaatsing op internet is natuurlijk de bredere
aandacht die je advertentie potentieel krijgt. tevens is een voordeel dat je niet op een
clubblaadje hoeft te wachtten maar direct resultaat ziet. Zoals je zelf kunt bewonderen op
onze website is er al een aardig aantal advertenties daar te bezichtigen. Zoals mij
ingefluisterd werd op de onderdelenbeurs heeft dit al tot de eerste verkopen geleid. Dit is
echter niet bevestigd, dus zal de advertentie ook gewoon in het blad komen te staan.
In het blad natuurlijk ook meer info over het wintertreffen dit jaar. We hebben in overleg
met een aantal leden ook het voornemen dit jaar de agenda wat beter vooruit te plannen.
Het afgelopen jaar bleek voor ons toch vaak dat vooruit plannen niet onze sterkste kunst
was. Beterschap is beloofd, hopelijk maken we het ook waar.
Om even terug te komen op die onderdelenbeurs, het was weer een lekker gevulde
beurs. Veel bekende gezichten gezien en volgens de aanbieders is het ook qua verkoop
en ruil een aantrekkelijke beurs geweest. Jammer van het weer maar ja het is natuurlijk
wel het natste jaar van de eeuw geweest. Laat dit een voorteken zijn zodat we volgend
jaar een heel jaar droge treffens hebben, veel rijplezier en natuurlijk weinig panne
gewenst alvast vanuit een momenteel even droog Breda.
Alvast Prettige feestdagen en tot in het volgende jaar. Hopelijk zijn we er dan weer
allemaal bij om van het rijden een feest te maken.
De redactie,
Benno en Jan
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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
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Zijspan eist speciale stuurmanskunst
Uit “Reflector” d.d. sept. 1998 Uitgave van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR)
Door Wim ten Buren
Zijspan eist speciale stuurmanskunst
Rijden op een motor met zijspan kun je totaal niet vergelijken met rijden op een
solo-motor. Zonder les op een zijspancombinatie de weg op gaan, staat gelijk aan
zelfmoord. Dat verhaal hoort rij-instructeur Michel Menning telkens wanneer hij ervaren
motorrijders de beginselen bijbrengt van het rijden op een ‘motor met bak’.
Zo ook op een zaterdag in juni, als cursist Fred Lamers meteen in de eerste bocht de
schrik van zijn leven krijgt. Al 21 jaar rijdt deze Brabander zonder ongelukken rond met
een A-rijbewijs. ‘Maar als je denkt dat je dan zomaar even kunt wegrijden op een motor
met zijspan, weet je absoluut niet waar je aan begint.’ Gedreven door dit soort reacties,
geeft Michel Menning uit Neede (Achterhoek) sinds een paar jaar eendaagse
basiscursussen voor het rijden op een motor met zijspan. ‘s Morgens leert hij de cursist
hoe die de motor met zijspan onder controle krijgt. ‘s Middags laat hij ervaren welke
gevaren op de loer liggen bij deelname aan het verkeer. ‘Eerst zie je ze denken: een
motor met zijspan is toch hetzelfde als een gewone motor, er hangt alleen iets aan. Maar
aan het eind van de dag vragen ze zich allemaal af hoe het mogeIijk is dat je met een
A-rijbewijs ongeoefend op een motor met zijspan mag rijden. Het is niet voor niets dat
verkopers van motoren met zijspan tegenwoordig het dringende advies meegeven om
vooraf les te nemen’, vertelt Menning.
Doorverwezen
Ook Lamers is door een leverancier van zijspancombinaties doorverwezen naar een
gespecialiseerde rij-opleider. ‘Ik wist niet eens dat dit soort instructeurs bestonden. In de
motor-bladen heb ik daar nog nooit iets over gelezen. Voor de basiscursus heeft Lamers
zich bij Menning gemeld. In de stromende regen krijgt hij te horen wat het rijden op een
motor met zijspan zo specifiek maakt. ‘Het moeilijkste is dat je afleert wat je op een
solo-motor doet. Alleen de zit- en stuurhouding is hetzelfde. Sturen vanuit je heupen doe
je niet. Voeten aan de grond, niet meer nodig. Stap maar eens op. Meteen gaat het
verkeerd. Lamers gooit zijn rechterbeen over de motor en raakt de polyester bak die
eraan vastzit. Nog eens proberen, maar dan eerst met de linkervoet op de linkertrapper
en vervolgens het rechterbeen rustig naar de andere kant. Gevaar voor omvallen is er
immers niet. ‘Maar pas wel op dat je bij het opstappen de koppeling gebruikt als de motor
stationair loopt. Anders bestaat het risico dat je de motor in de versnelling trapt’, roept
Menning van onder zijn helm.
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Bibbers
Op een verlaten industrieterrein rijdt Lamers zijn eerste rondjes, met zijn instructeur in het
zijspan. Al gauw krijgt hij de bibbers. Bij elke bocht en bij elke tempowisseling heeft hij
alle kracht in zijn armen nodig om de zijspancombinatie bestuurbaar te houden. ‘Dat
houdt geen paard vol’, schreeuwt hij tegen zijn instructeur die op dat moment de berm
gevaarlijk dichtbij ziet komen. Het wordt tijd om te stoppen voor de volgende
aanwijzingen:
‘Voor een bocht naar links wil je als motorrijder de snelheid geminderd hebben, om
vervolgens in de bocht naar links te kantelen. Met een zijspan werkt dat niet zo. Dan
moet je pas bij bet begin van een bocht naar links gas terugnemen, omdat de bak bij
vertraging naar links wil.’
‘Het omgekeerde verhaal geldt als je versnelt. Dan heeft de bak de neiging achter te
blijven, waardoor de combinatie naar rechts trekt. Als je dus halverwege een bocht naar
links gas bij geeft, kom je er keurig recht uit. Zo kun je bij het sturen handig gebruik
maken van de kracht die er in een zijspan zit. Met andere woorden: maak gebruik van je
gas en niet van je spieren.’
Vervolgens beoefent Lamers de bocht naar rechts. Om het krachtenspel nog eens op
een bijzondere manier te ondervinden, vraagt Menning hem abrupt gas te geven. Meteen
komt het wiel van het zijspan een eind van de grond. ‘Begin rustig aan een bocht. De
meeste zijspanongelukken gebeuren als je met een te hoge snelheid de bocht ingaat’,
verklaart Menning als de combinatie weer tot stilstand is gekomen.
Remmen
Intussen valt de regen met bakken tegelijk op het nieuwe asfalt. Dat lijkt Menning het
ideale moment om het remmen te beoefenen. ‘Een solo-motor kan harder remmen dan
een auto. Het rubber van motorbanden is zachter, waardoor je langer contact met het
wegdek hebt.’ ‘Jammer genoeg durven veel motorrijders tijdens een noodstop maar vijftig
procent van hun remmogelijkbeden te gebruiken. Dat percentage wordt bij regen nog
minder. Een kwestie van angst, het zit tussen de oren.’ ‘Dat mentale aspect werkt door
als een motorrijder op een zijspancombinatie stapt, hoewel een motor met zijspan tijdens
het remmen in principe niet kan omvallen. Het nadeel is wel dat je eerder last van
aquaplaning hebt. Een zijspan rijdt namelijk op autobanden.’
Met deze wetenschap in zijn achterhoofd laat Lamers zich niet kennen en remt uit voIle
kracht. De zijspancombinatie trekt ruim een meter naar links. ‘Het is maar de vraag of je
die ruimte hebt op de autosnelweg’, merkt Menning nuchter op. ‘Geef in zo’n situatie na
een noodstop meteen wat gas, zodat de combinatie weer naar rechts gaat en in het oude
spoor terug komt. Of nog beter: doseer je voor en achterrem zodanig dat de combinatie
rechtuit gaat bij een noodstop.’
Tevreden over de vorderingen van zijn leerling, vult Menning aan het eind van de cursus
een certificaat in. ‘Daarmee kun je aantonen dat je les in zijspanrijden hebt gehad. Alleen
op basis van zo’n document mag je een testrit maken bij een firma die
zijspancombinaties verkoopt.’ Met een gerust hart rijdt Lamers na afloop terug naar
Noord-Brabant, waar zijn vrouw, na een gezinsuitbreiding, in blijde verwachting is van
The Russian Twin
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een motor met zijspan.
Met het oog op de veiligheid van zijn gezin zegt Lamers: ‘Eigenlijk zou elke zijspanrijder
verplicht moeten worden om vooraf een basiscursus te volgen. Rijden op een motor met
zijspan is namelijk echt heel gecompliceerd. Daarbij vergeleken stelt het solo-njden niets
voor.’
De opleiding
In Nederland geven slechts enkele opleiders les in het rijden op een motor met zijspan.
Tot deze selecte groep behoren de gediplomeerde KNMV-instructeurs Jan Schilder
(Volendam), Jan Knol (Staphorst), Assenaar Theo Koops (met name voor
gehandicapten) en Michel Menning (Neede).De kosten voor een basiscursus bedragen
zo’n 250 gulden voor een halve dag (3 uur) en 500 gulden voor een hele dag (6 uur).
Verdere informatie kan worden verkregen bij de genoemde instructeurs en bij de KNMV,
tel. (026) 352 85 10.

Vervolg van de na-oorlogse IZH historie
De IZH56 Planeta werd al snel opgevolgd door de IZH56 planeta 2. Deze had weer de
iets bredere benzinetank zoals bij de IZH 49 maar dan zonder gereedschapberging. De
carburateur was nu voorzien van een ander oliebadluchtfilter.
De carburateur en filter werden nu aan weerzijden afgeschermd door aluminium kappen.
In sommige gevallen was de cilinder en de kop nu ook van Aluminium en de kop was in
dat geval bevestigd met zes i.p.v. vier kopbouten.
De wielen waren nu van een standaard type en dus voor en achter uitwisselbaar, het
achterspatbord was nog aan het frame bevestigd.
De uitlaten waren iets slanker geworden en in het frame was tussen tank en buddysit een
bevestigingspunt voor een zijspan aangebracht. De eerste modellen hadden ook nog het
korte handschakel pookje rechts aan het blok. Bij latere types verdween dit tezamen met
het kapje voor de ontsteking .
Tot de volgende keer,
Jan Wassenaar
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Infobulletin 950006
Geen BPM over zijspan en ombouwkosten bij motorrijwiel
Een zijspan bij een motorrijwiel en de eventuele ombouwkosten om dat
zijspan met de motor te integreren, zijn niet onderworpen aan belasting op
personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Dat geldt ook voor combinaties
met een doorlopende carrosserie om de motor met het zijspan. De BPM
is dus aileen verschuldigd over de motor.

The Russian Twin
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Het vervangen van een Ural cardan as, door een Dnepr as
Ik heb ervaren dat bij een Ural de kans groot is, dat na verloop van tijd de fijne spiebanen
van de cardanas afslijten. Door veelvuldig optrekken en afremmen ontstaat er op den
duur speling tussen de as en de vertanding van de vork die in de “hardyschijf” zit.
De spiebanen van de as zullen geheel verdwijnen en de vork zal de as niet meer
meenemen. Een tijdelijke oplossing is de as aan de vork vast lassen. Dan kun je
tenminste nog thuis komen. Echter, voorkomen is altijd nog beter dan genezen. Wanneer
je speling constateert, dan is het uit preventief oogpunt verstandig om de complete as te
vervangen door een exemplaar van een Dnepr.
De Dnepr as heeft namelijk een grove vertanding en is daardoor een stuk sterker.
Behalve de as, dien je ook de kruiskoppeling aan de cardan gedeeltelijk te vervangen.
De Dnepr kruiskoppeling past namelijk niet in het cardanhuis. Tevens dien je de vork uit
de “hardy schijf” te vervangen door een Dnepr vork.
Ga hierbij als volgt te werk:
1.

Demonteer het achterwiel;

2.

Verwijder het cardan-huis;

3.

Trek de as uit de vork;

4.

Verwijder de vork uit de hardy schijf;

4.

Plaats de Dnepr vork in de “hardy schijf”;

5.

Schuif de Dnepr as in de vork;

6.

Schuif de rubber Dnepr stofkap in de goede richting over de as;

7.

Vervang de Ural as voor de voorste helft van de Dnepr kruiskoppeling (*);

8.

Plaats het cardanhuis met de (aangepaste) kruiskoppeling over het achtereinde
van de as;

9.

Plaats het cardanhuis weer in de achtervork;

10.

Schuif als laatste de rubber-stofkap naar achteren, tot de spiebanen niet meer
zichtbaar zijn. En klaar is “Dino”.

Werkwijze verwijderen Uralas van het cardanhuis
(*) Verwijder de Ural as van het cardanhuis als volgt:
1.

Verwijder de veerringen uit de vork van de as;

2.

Druk de lagerbusjes naar buiten. (Let op dat de naaldlagertjes er niet uit vallen!);

3.

Nu de as zonder te forceren uit de koppeling nemen;
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Verwijder het voorste deel van de Dnepr kruiskoppeling en steek deze in de
plaats van de Ural-as in de kruiskoppeling van het cardanhuis;

5.

Druk de lagerbusjes op hun plaats en monteer de veerringen.
Vergeet daarbij niet alle bewegende delen vóór het in elkaar zetten te smeren
met vet.

Succes,
Luijt Postma.
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Agenda 1999
22-23-24 Januari
Wintertreffen op de gebruikelijke locatie in Jalhay, meer hierover verderop
in het blad
19-20-21 Februari
Vehikelbeurs in Utrecht, met UDCN stand
21 Maart
Eerste onderdelenbeurs op de gebruikelijke locatie in Kesteren
30 April, 1,2 Mei
Voorjaarstreffen in Geffen, wegens succes herhaald.
??? Zomertreffen
20-21-22 Augustus
Vehikel 2e beurs van het jaar in Utrecht, zonder UDCN stand
??? Najaarstreffen
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KLADNO, DE TSJECHISCHE VEHIKEL
Op tien uur rijden hiervandaan ligt, ongeveer dertig kilometer van Praag, Kladno. In
Kladno wordt twee maal per jaar een klassiekerbeurs gehouden. AMK reisde er voor jou
naar toe. Op advies van de DNEPR rijdende Robert. Volgend jaar kan je zelf mee. Wij
houden je op de hoogte.
Om half zeven ‘s ochtends was de handel op het koude, natte en donkere beursterrein al
in volle gang. De aanvoer van goederen bereikte omstreeks dat uur zijn hoogtepunt.
Standhouders verdrongen de kou met wodka. De lucht van aangebrande braadworsten
hing vettig in de schemerige nevel. Een Tsjechische Kroon is ongeveer zes cent waard.
De verkopers ontvangen echter veel liever Duitse Marken. Zaken doen gaat in moeizaam
Duits of in met koude handen geschreven getallen.
DE MOTOREN
Een rondgang over het terrein maakte duidelijk dat JAWA jarenlang het leeuwendeel van
het interne transport in het voormalige Tsjecho-Slowakije heeft verzorgd. Alle modellen
vanaf het begin van de vijftiger jaren waren voorhanden. Bij tientallen tegelijk.
Gerestaureerd kosten twee takt JAWA’s in Tsjechie maximaal duizend D-Mark. De
binnenkant kon niet gecontroleerd worden. Voor de genoemde prijs is de buitenkant in
elk geval rondom nieuw of vernieuwd. In het schrale ochtendlicht vonden we ook krenten
uit de pap. Van de zeldzame 500 cc JAWA viertakttwins met koningsas bewonderden wij
twee complete, goed ogende exemplaren. De 500’s hadden een vraagprijs van zo’n 3500
D-Mark. Op aanhangertjes en op de vettige, sintelachtige grond lagen nog genoeg
onderdelen voor twee tot drie exemplaren van deze excoot. De vraagprijs voor blokdelen
en wielen was in de buurt van de 100 DM. Overige rijwieldelen kostten indicatief de helft
daarvan. Op de grond en in aanhangertjes lag een schat aan Zundapp en BMW delen uit
de tweede Wereldoorlog. Ook in Kladno hebben de handelaren ontdekt dat het
aanbieden van Russisch zijklep materiaal lonender is als er wordt gedaan als of het
“Original BMW Teile” betreft. De onderdelen voor Zundapp Boxers zijn zo karakteristiek
vormgegeven dat de slordige imitaties direct als zodanig opvielen. Harley onderdelen van
voor 1930 liggen duidelijk herkenbaar tussen de JAWA en CZ delen. Voor de tweewieler
liefhebbers waren er verder nog een beeldschone ESO racer, diverse JAWA prototypes
en een zes-persoons Boehmerland. Het algemene vraagprijs niveau voor motoren ligt
indicatief op een derde tot de helft van de Nederlandse prijzen. De prijzen van
onderdelen zijn domweg genant laag.
DE AUTO’S
Een keur aan eerlijk ogende Skoda Octavia’s zorgde voor een glimlach in de troosteloze
nevel. De overige Skoda’s op het terrein waren voornamelijk het reguliere transport van
de handelaren. Diverse Tatra 603’s -dat is de mooie ‘ronde’ uitvoering stonden met hun
doosvormige opvolgers met hetzelfde blok te koop voor vraag prijzen vanaf 3000 D-Mark.
De 603 op de foto (niet in ons blad, kopij voor Promotor) is in nieuwstaat. De vraagprijs
was 20.000 D-Mark. De auto had ons voor 10.000 D-Mark gegund geweest. Tsjechen
bouwen een ruime onderhandelings marge in. Het zakendoen gaat aanmerkelijk soepeler
wanneer jij als klant in de landstaal goedemorgen kan zeggen en als je weet te melden
dat je geen Duitser maar Nederlander bent.
The Russian Twin
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Deze aanpak liet de onderhandelingsprijs van een harde, maar doffe Simca 1501 zakken
van 3000 DM naar 2000 DM. Een nette Fiat 850 Coupe had een vraagprijs van 1000 DM.
Op het terrein waren nog een paar westerse klassiekers aanwezig. De indruk was dat
deze auto’s
zonder
medeweten van
de oorspronkelijk
eigenaars
werden
aangeboden. De
aangeboden
auto onderdelen
waren
voornamelijk
voor lokale
produkten en
hadden
waarschijnlijk
een minder
schimmige
historie.
VARIA
Tussen alles in lagen veel erg oude onderdelen. Vormgeving en roest indiceerden een
leeftijd van zestig jaar en ouder. Voor diverse lokale veteranen werden er naslag
onderdelen aangeboden. De fabrikant/verkoper meldde dat hij ook verzoeknummers in
opdracht nam Curiosa, vijftiger jaren Shell blikken en fotomapjes met snap shots uit de
tweede wereldoorlog gaven de beurs een prettig rommelmarkt karakter. De in para
militaire outfit gehulde verkopers van machinegeweren vonden mogelijk dat hun
Kalashnikovs klassiek waren. De aangeboden imitatie Ingram verried ze echter als
handelaren in actueel materiaal. Van het gedachtengoed van de aanbieder van
hakenkruis emblemen en SS-Todesstaffel emblemen wilden wij niets weten. De algehele
indruk was die van lokale armoede. De mensen en de omgeving zijn grauw. Een
medereiziger merkte op dat hij het niet had gedurfd om bij de in zijn optiek schandelijk
lage prijzen af te dingen. Wij hadden de Swastika’s gezien. Wij voelden ons niet geremd
om af te dingen.
Wij betaalden twintig Mark voor een nieuwe DNEPR tank. Een cilinder, een volle
cilinderkop, een voorwiel en een buddy voor een JAWA 500 kostten ons 140 DM. Een
komplete nieuwe, schommelarmvoorkant voor een URAL kostte 200 DM.Onze nieuwe
boodschappen JAWA twin uit 1976 oogt daadwerkelijk nieuw en kostte DM 600.
Zijspannen werden vanaf DM 90 aangeboden. Voor die prijs zat er dan nog wel wat werk
aan.
Voor het retourtje Kladno betaalden wij f 120,- . De prijs van een riante maaltijd met
drank was ongeveer twintig gulden en de lokale slijter verkocht wodka en whiskey voor
zes gulden per fles. De Johnny Walker black label was voor acht gulden niet duur en
bleek na beproeving ook een illegale lokale imitatie. In het voormalige Oostblok wordt
alles nagemaakt. Mogelijke controle aan de grens maakt het samen met zwaarwegender
redenen minder interessant om voor f400,- een machinegeweer met munitie mee te
nemen.
12
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Puzzel :
1. Hier was het afgelopen voorjaarstreffen
2. Zijspan in het Duits.
3. Hier staat de dnepr fabriek.
4. Dit schip uit moermansk werd door de club bezocht.
5. Beschermt de contactpunten tegen inbranden.
6. Voornaam van onze penningmeester.
7. Russisch motor merk.
8. Koude bijeenkomst
.
Als je het goed doet verschijnt er in de vakjes 1 tot 8 een motor waar niet iedereen even
blij mee is.

The Russian Twin

13

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 34, December 1998

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. Ook heeft het al wat nieuwe leden opgeleverd. Sinds enige weken is het uiterlijk van de pagina's
gewijzigd. Dit willen we in de toekomst geregeld blijven doen. Op deze manier 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.wxs.nl/~jan.wassenaar
http://www.casema.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.
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Restauratie project
Het was augustus 1996 toen mijn broer zei, moet je in het blad Motor kijken daar staat
een oude Russische motor in. Ik kijken dus en ja maar liefst op twee pagina’s breed
stond een oude motor, rood van roest met daarbij de verkopers, een vader en een zoon
uit Letland De foto was genomen op de afgelopen Vehikel beurs en er stond nog bij dat
het om een IZH-8 ging. Wat dat ook mocht zijn er werd 2000 gulden voor gevraagd Of de
motor verkocht was wist de redactie van motor niet en men vroeg zich af of dit ooit nog
zou rijden.Na de foto nog eens goed te hebben bekeken, bleek dit voor mij ook een
geheel onbekende IZH motor . Wie waren die Letten? Wat was het voor een motor? Wie
had hem gekocht? Vragen die wellicht nooit beantwoord zouden worden.
Maar! Een jaar later in augustus 1998 werd ik op de Vehikel beurs getipt dat er weer een
oude Russische motor stond. Er op af dus,en ,ja hoor deze motor vertoonde sterke
gelijkenis met die van een jaar terug in het motorblad.Sterker nog het was dezelfde motor
en nog steeds in het bezit van de Let die Juris bleek te heten.
Een enthousiast motor man bleek na een praatje, verzamelaar van engelse motoren en
een bedreven lid van de Letlandse oldtimer club, Hij had van Vehikel gehoord en
probeerde met de verkoop van motorfiets onderdelen iets bij te verdienen. Na een tijdje
om de motorfiets heen te zijn gedreuteld tot de conclusie gekomen dat het best een
aardig ding was, vrijwel geheel kompleet en niet echt versleuteld zo te zien wat je niet
vaak ziet bij zulke oude motoren, nu had ik al langer het idee om een oude Russische
motor aan te schaffen een M72 of PMZ o.i.d maar van M72 waren er onderhand al heel
veel en ik had toch liever nog iets ouders, bijvoorkeur vooroorlogs en de PMZ`s waren
nog al aan de prijs voor de staat waar in ze doorgaans in verkeerden, was het dan deze
motor die hier op mij stond te wachten? Eerst nog maar eens een nachtje over slapen of
beter gezegd wakker liggen .
De volgende morgen maar weer op naar vehikel en een bod gedaan we werden het eens
dus de izh ging mee naar huis Nog wat adressen uitgewisseld want Juris kon nog wel
eens van pas komen bij de restauratie. En ja, daar staat hij dan in de garage maar wat
heb ik nu eigelijk gekocht? Een IZH-8 uit 1937 tweetakt 300cc met een hoop werk
aangezien ik nog met een paar andere dingen bezig was de IZH-8 eerst maar eens in
een hoek gezet, en eerst maar eens rustig bekijken wat het was, en wat er nodig is om
hem weer aan de praat te krijgen.
Wat ik me bedacht was dat ik hier de tijd voor moest nemen, geen overhaaste daden
want een foutje kan fataal zijn, want waar haal je een vervangend onderdeel vandaan als
je iets stuk draait? Nergens dus. Juris had mij al laten weten dat zelfs in Rusland deze
onderdelen na genoeg niet te vinden zijn alleen met heel veel geluk, ik kreeg van Juris
nog een vervoer document opgestuurd waaruit bleek dat deze IZH zijn hoogtij-dagen niet
had doorgebracht in Letland maar in het 2500km verderop gelegen Siberië
S`avonds ga ik wel eens een uurtje bij hem zitten en als ik hem dan zo bekijk komen er
steeds meer vragen. Als ik de doorgezakte bagage drager zie vraag ik mij af wie of wat
zou daar op hebben gezeten, waar en waarvoor zou hij zijn gebruikt en waarom is hij al
zolang niet meer gebruikt, waarom heeft er zoveel chroom op gezeten? Zouden deze
vragen nog eens worden beantwoord?
De volgende keer de start van de restauratie
The Russian Twin
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Het WinterTreffen
Nu er weer bijna een jaar achter de rug is en de meeste mensen tot rust komen en braaf
het voorjaar afwachten, is er een kleine groep mensen die gedurende de winter tot leven
komt. Voor hen was het zomerseizoen slechs een generale repetitie, en dat terwijl bij zijn
medemens de kampeeruitrusting reeds droog en schoon op zolder ligt, controleert hij zijn
materiaal op weerbestendigheid. Niet voor niets want, Het WinterTreffen komt er aan.
Zoals elk jaar gaan we in het derde weekend van januari met de UDCN naar de
Belgische Ardennen, bij de kenner bekend als het meest relaxte treffen van het jaar (
geen gedonder met korte broeken, zonnebrandolie, enz.)
Met het WinterTreffen als doel waarnaar wij streven en met in het vooruitzicht bloot te
worden gesteld aan de extremen van Moeder Natuur, mag het duidelijk zijn dat dit een
ervaring is die niet gemist mag worden! Mocht het met het weer, weer net zo goed
worden geregeld als vorig jaar, dan is het zelfs mogelijk het genoegen te mogen smaken
om eens een Vierwieler in te halen. Jalhay en omgeving waren volgens mij de enige plek
in Europa waar vorig jaar sneeuw lag en waar het maar bleef sneeuwen en daarom ,
wegens succes geprolongeerd, is de lokatie hetzelfde gebleven:
Camping De La Gileppe
Route de La Gileppe 59
Jalhay
Tel.: 0032 87647022
De camping is als volgt te bereiken
Van Verviers naar Eupen via de N61. Dan richting Barrage de La Gileppe (N620) Daarna
richting Jalhay (N629) en je ziet links de camping
Het programma is eenvoudig maar beproefd;
Vrijdag

Tent opzetten, bijpraten

Zaterdag

Toertocht ( dit jaar mijden we de skipistes denk ik),hout sprokkelen
Lichamelijke oefeningen

Zondag

Ontbijten en weer huiswaarts keren

Uiteraard wordt s’avonds het bekende U.D.C.N.-kampvuur ontstoken alwaar onder het
genot van een mokje melk nog eens smakelijk kan worden gelachen om de niet te
benijden thuisbIijvers.
Tot ziens, op 22 23 en 24 januari in Jalhay!
Nutte Visser
The Russian Twin
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Rondneuzen bij een Russische rijschool
Artikeltje uit de Reflector, uitgave CBR, sept 1998
Rondneuzen bij een Russische rijschool
Het Noord-Brabantse Goirle onderhoudt al jaren een vriendschapsband met het
Russische Krasnogorsk, een voorstad van Moskou. Dit keer stond het jaarlijkse
uitwisselingsuitstapje in het teken van verkeer en vervoer. CBR-examinator Wim Priems
en de opleiders Cilia Schetters en Hans Janssen Daalen gingen een week naar Rusland.
Kijken, ervaren en van elkaar leren. Daar ging het wat ons betreft om’, zegt Cilia
Scheflers. Zowel zij als Wim Priems waren niet voor de eerste keer in Rusland. Het
eerste wat hen opviel was hoeveel drukker het verkeer aan het worden is. Hoogtepunt
van de reis was voor het drietal het bezoek aan een rijschool. De enige officiele in
Krasnogorsk. Voor Russische begrippen het neusje van de zalm en waarschijnlijk een
opstap voor verdere professionalisering. De rijschool heeft een eigen theorielokaal met
TV, video en diaprojector. Het hele lesprogramma wordt vanuit die ruimte verzorgd.
De eigenaar vertelde zichtbaar trots dat hij alles zelf bij elkaar had gezocht en ingericht.
Voor Russische begrippen is dat bijzonder. Voorheen deed de staat dat allemaal voor je’
vertelt Wim Priems. De rij-opleiding wordt voorafgegaan door een volledige medische
keuring. In het uitgebreide lesprogramma krijgen de kandidaten hele dagen les, bestaand
uit theorie, praktijkles, uitgebreide EHBO en voertuigtechniek. ‘Dat laatste heeft alles te
maken met de omstandigheden en de staat van het materiaal. Hulptroepen zoals de
ANWB kennen ze daar niet’, voegt Cilia Schetters eraan toe.
De examens worden door de plaatselijke politie afgenomen. Als een kandidaat voor een
van de onderdelen zakt, kan hij binnen twee weken opnieuw op examen, maar dan wel
voor alle onderdelen. Zakt hij nog een keer, dan moet de hele cursus opnieuw. Volgens
Janssen Daalen schijnt dat in de praktijk niet zo vaak voor te komen. Eind september
komt het tegenbezoek. De rijschool van Hans en Cila en ook het CBR zullen de rode
lopers uitrollen.
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Te Koop gevraagd / Aangeboden :
Te koop aangeboden :
IZH Planeta Sport 3 met veel
onderdelen erbij. Aan nieuwe
zuiger toe en smallend
verdacht, verder prima en
netjes om te zien. Met
engelstalig handboek. Staat
in arnhem. Kost 500 gulden.
Bel 026-3216955 of email
klabru@telekabel.nl
Te koop aangeboden :
Perfect lopend BMW R80
blok incl. bobines, nieuwe
kontaktpunten en gestelde
kleppen Fl 1900,- Aangepaste versnellingsbak Gereviseerd t.b.v. R80 BMW blok Fl. 450,Nieuw Cardan FL. 100,- Wielen met nieuwe banden Fl. 65,- Verder diverse onderdelen
Edvard Hazebroek 071-5354188 overdag 0182-581091 na 18.00 uur
Te koop aangeboden :
Wegens tijdgebrek : Dnepr MT11, origineel exportmodel zeer mooi, diverse extra’s :
Origineel stalen windscherm, scherm bak, compleet nieuwe bedrading, verlichting en
zeer veel reserveonderdelen. Compleet motorblok, cardan, carburateurs, dynamo,
banden, bobines, ontstekingen, uitlaten, kabels, etc. Bouwjaar 1990, km. 19000. Alles in
een koop = Fl. 4000,- Tel : 0413-253016 P.Maas Lauwere 501 5403 XS Uden
Te koop aangeboden :
M72, nederlands kenteken, bouwjaar 1949, 1 jaar stilgestaan. Extra’s : M72 blok,
versnellingsbak, carburateurs, dynamo, spanningsregelaar, luchtfilters Alles in een koop
FL. 5750,- Willem Pebesma 07140-33742
Te koop aangeboden :
Ural Solo met kenteken
Type IMZ-8.123 Bj : 1994
.Slechts 2500 km ,T.e.a.b.
Henk ter Steege Haarlem :
023-5327915 e-mail :
hsteege@lisv.nl

The Russian Twin
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Te koop aangeboden:
Ural Zijspan-combinatie. Bouwjaar niet bekend, nieuwe motor met lakschade 450 km.
Gereden Fl. 5250,- Lambrechts, Oudenbosch Tel : 0165-318590
Te koop aangeboden :
Door omstandigheden, bijna nieuwe dames motorlaarzen. Zeer goede kwaliteit.
Maerk:Daytona Maat 36 Zowel links als rechts ritsen en voorzien van een dubbele
schacht met klittenbandsluiting. Neus en hiel en zijkanten zijn extra verstevigd. Vraagprijs
FL 150,= Inlichtingen bij Luijt Postma Tel:035-5261544
Te koop aangeboden :
Ural IMZ-8.103-30 Solo model veelchroom Bouwj 1992 KM stand 50 Geen kenteken prijs
Fl.3200- 058-2541777 Diverse onderdelen,jupiter 3 Tula en Planeta sport Olie
schraapveren ural/dnepr Motorblok Pannonia350 Gevraagd onderd.boek Tula 0582541777
Gevraagd :
Hallo URAL-LEDEN, De dynamo van mijn URAL heeft het begeven! wie kan mij helpen
met adressen en/of info over een goede wisseldynamo- 150W.? Wie helpt mij verder?
tel:0541 - 514019 alvast bedankt voor de info. Wie heeft er ervaring of info over het
inbouwen van een eendenblok in een Dnepr of Ural. Alle info is welkom, eventuele
kosten wil ik vergoeden. Tevens gevraagd : (Frame met) papieren Dnepr MT16,
Bouwjaar van kenteken is onbelangrijk. Tel. 0475-595589
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FRANS van LOON BV
HEESCH

Dnepr Motoren
Dnepr
Onderdelen
Uit voorraad leverbaar
Rechtstreeks import uit de Oekraine
Frans van Loon
Middelste groes 11
5384VV Heesch
Tel:0412-454445
The Russian Twin
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Beste UDCN-leden,
Sinds enige tijd ben ik lid van de UDCN en bezitter van een DNEPR MT16. Ik rij al de
nodige jaren motor, maar dit is mijn eerste zijspancombinatie. Tot nog toe vind ik het
rijden op deze driewieler zeer interessant. Er gaat een hele wereld voor mij open, met als
gevolg dat ik ook steeds weer nieuwe vragen bedenk. Een aantal vragen is al
beantwoord door enkele club leden, maar ik heb nog steeds onbeantwoorde vragen. Ik
plaats dit stukje in ons clubblad in de hoop dat er leden zijn die mijn vragen willen
beantwoorden.
Mijn tweewiel aangedreven DNEPR met bouwjaar 1983 vertoont een aantal
mankementen.
Om te beginnen het frame. Dit is niet recht. De wielen staan wel rechtop en recht in de
rijrichting, maar het voorwiel staat rechts van het achterwiel. Wat kan hieraan gedaan
worden? Is het mogelijk om dit frame recht te maken, of kan ik beter een ander frame
kopen? Als ik een ander frame koop, hoe regel ik dat dan met het kenteken?
Ten tweede de wielen. Dat zijn van die groene ijzeren hoepels die ongeveer rond zijn.
Door het aanspannen van de spaken heb ik ze al een stuk ronder gekregen en de ergste
slagen er uit gehaald, maar ideaal is het niet. Wie heeft er ervaring met het vervangen
van de velgen? Is het mogelijk de wielen zo aan te passen dat er auto banden gebruikt
kunnen worden? Zo ja, hoe doen we dat en wat zijn de nadelen hiervan?
Ten derde de remmen. Mijn DNEPR is uitgerust met volnaaf trommelremmen. Het
remvermogen hiervan is niet erg groot. Nu begrijp ik ook wel dat ik bij een machine als
deze geen enorme remvertraging moet verwachten, maar misschien kan het toch nog
iets beter.
Weet je het antwoord op één van mijn vragen en wil je die beantwoorden dan ben ik je
zeer dankbaar,
Eugène Kuijvenhoven
Lortzingstraat 8
8031 PM Zwolle
Tel: 038 - 422 20 06
E-mail: eugenekn@worldonline.nl
per 1-2-99: Biezenveld 40 7943 MC Meppel Tel: ?
P.S. Zijn er UDCN-leden in de omgeving Zwolle / Meppel die het leuk vinden om elkaar
te helpen bij het onderhouden van de motoren. Neem eens kontakt met mij op?
22
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Najaarstreffen 1998 (het wel en wee van Castelré)
Op 19 september was het zover. Nog met “Delfsail” in het achterhoofd, duwden Gerrit en
ik de Ural’s om 08.00 uur bepakt en bezakt de garage uit. Voor ons werd dit de eerste
echte lange tocht met de Urals en wel geheel op eigen kracht. Vanaf Huizen reden we de
snelweg op naar Utrecht en via Gorinchem naar Breda. Van af Breda nog een stukje
België en om 10.30 uur arriveerden we in Castelré. (zonder pech!)
Door de aanwijsbordjes was “De Castelhoeve” snel gevonden. Ondanks dat er een “Rus”
voor de deur stond reden we toch het verkeerde pad op. Daardoor kwamen we ergens in
een weiland terecht. Na enig “off the road” werk vonden we de juiste ingang en stalden
wij onze motoren bij de andere voertuigen onder de perenbomen. Het aantal motoren ter
plaatse bleek nogal divers. Naast Ural’s en Dnepr’s stonden er ook Jawa’s (Jezus, Al
Weer Afstappen) en zelfs een BMW uitgerust met grote zij-koffers. De BMW bleek van
iemand te zijn die steeds beweert dat hij Russisch rijdt. Het bewijs daarvan is echter nog
steeds niet geleverd.
Omdat er op het moment van aankomst niemand te zien was stelden we maar een
onderzoek in. Al gauw bleek dat men zich binnen te goed deed aan het ontbijt. Omdat de
rit ons hongerig had gemaakt schoven we snel aan. Daarna troffen wij onze
voorbereidingen voor de komende nacht. Sommigen hadden hun tent reeds opgezet.
Anderen kozen ervoor om de nacht in één van de slaapzalen door te brengen. Ook wij
kozen voor een slaapzaal en lieten de tent opgerold liggen.
Nadat iedereen klaar was startten we onze motoren voor de toerrit. Via een leuke route
arriveerden we in het hartje van Breda. De motoren stalden we op een pleintje onder de
toren. Aan publieke belangstelling was geen gebrek. Een wat oudere man adviseerde
ons echter geen waardevolle spullen in het zicht te laten liggen. Volgens hem was de
kans groot dat we het één en ander zouden gaan missen. Na wat gesnackt en geslenterd
te hebben verzamelden we ons weer op het plein. Een plaatselijke Chinees stond al op
ons te wachten om zijn terrasstoeltjes op onze tijdelijke parkeerplaats uit te zetten.
Na terugkomst op de “Castelhoeve” was het tijd voor een drankje. Het was prima weer
zodat we lekker buiten konden zitten. Ondanks dat we door een groot aantal wespen
werden geplaagd lieten wij ons de drankjes goed smaken. Daarna werden we
getrakteerd op een buitengewoon luxe-BBQ. Na dit festijn zaten wij nog tot in de vroege
uurtjes rond het vuur. De volgende morgen zag ik tot mijn schrik dat ik door een of ander
bloeddorstig beest gebeten was. Ik zat onder de bulten.
Na het ontbijt werd een drie-tal leden begiftigd met een prijs voor buitengewoon
motoronderhoud. Langzamerhand werd het weer tijd om op te breken. Wij sloten ons aan
bij een groepje dat dezelfde kant uit ging als wij. Deze groep bestond uit een Simplex,
twee Jawa’s, een paar Russen en een Honda. Na van elkaar afscheid te hebben
genomen gingen we op pad. De Simplex vooraan, die was het langzaamst. Eén van de
Jawa’s achteraan, vanwege de rookontwikkeling. Afgesproken was om de snelwegen
zoveel mogelijk te mijden. In Breda moest even worden gestopt. Van de Jawa met het
zijspan was namelijk het voorspatbord los gerammeld. Ter plaatse stond een antieke
Tatra personenauto geparkeerd. Deze trok uiteraard onze belangstelling. Even werd het
plan geopperd om de Tatra te verruilen voor een Duitse tank, die even verderop op een
sokkel stond. Na de zaak vast te hebben geschroefd zetten we onze tocht voort.
Nu en dan moest er flink worden gezocht. Begrijpelijk dat wij zo nu dan wat verkeerd
The Russian Twin
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reden. Menige nieuwbouwwijk werd door ons bezocht. Zo reden we met een
sukkelgangetje langs Neerlands dreven. Onze aanwezigheid werd niet altijd door
iedereen op prijs gesteld. Met name recreatie-fietsers reageerden verontwaardigd over
het feit dat wij over “hun” weggetjes langs de molens reden. Echter zo gauw wij van de
toeristische
route af waren,
kwamen we in
een soort
“niemandsland”
waar verder
geen ziel was te
bekennen.
Zo voerde onze
rit onder andere
langs Geertruidenberg,
Hank,Nieuwendijk en
Gorinchem.
Onderweg
stopten we even
bij een café voor
een bak koffie.
Het
etablissement bleek een heuse “Bikers” kroeg te zijn. Een opschrift op een T-shirt boven
de bar gaf duidelijk te kennen dat het hier een echte “Kut-kroeg” betrof. De koffie
smaakte dan ook navenant. Na een tweede bakkie en de route te hebben doorgenomen
zetten we onze reis voort. Ik begreep niet waarom mijn fiets het na de eerste trap niet
gelijk deed. Binnen een tel zag ik echter dat de indicatie-lampjes niet brandden. De één
of andere grapjas had stiekem de massa-pik omgezet.
Zonder problemen bereikten we Gorinchem en voeren we met de pont de Merwede over.
De kosten voor deze oversteek bedroegen fl.2,55. Motoren met een aanhangwagen
dienden bij te betalen. Aan de overzijde aangekomen parkeerden wij onze voertuigen bij
een snackbar. Rondom de pont was het een drukte van belang. Vanwege het mooie
weer waren er veel motoren en dagjesmensen op de been. Ook op het terras was het
een gezellige drukte. Met een frietje en een colaatje was het er zeer goed toeven. Na
deze verzorging van de inwendige mens zetten we onze tocht weer voort.
Na een paar uur tuffen bereikten we Mijdrecht. Echter ter hoogte van Vinkeveen moesten
we in verband met een dreigende vastloper van de Simplex even stoppen. Om de
Simplex af te laten koelen namen we een halfuurtje pauze. Nadat we een tot sport-auto
omgebouwde eend hadden bewonderd en de Simplex was afgekoeld namen wij afscheid
van de anderen en reden we met z’n tweeën door naar Huizen.
Al met al konden we terug kijken op een zeer geslaagd treffen.
Luijt Postma
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THE RED STAR RUN
They set Of On August 8th, 1998 from the western borders of Siberia heading Southwest
for Ekakaterinburg. The capital Of the Urals & home of the last great Tsar, Ekaterin-burg
is where Asia meets Europe. From there they headed North-west, up across the Ural
mountains to the town of Perm. A days ride Northwest to Kirov and then due West a
further 11000 kilornetres en-route for Moscow.
From Moscow two days to St. Petersburg. West across the border into Estonia and 300
kilometres to Tallinn. Approximately 350 kilometres south to Riga, capital city of latvia.
Continuing South, entering Lithuania eventually arriving at the historic town of Kaunas.
Three days across Poland, two across Germany, a short hop across Belgium into France,
then finally over the Channel to England. Through sometimes wretched conditions and
sunny days, their Ural
Qutfit had brought
them home.
Twenty eight eventfull
days, seven thousand
remarkable kilometres
and a memory for life
the Red Star Run was
born.
Subject to permissions,
completion of all of the
necessary
arrangements etc. the
Red Star Run will be
repeated In August
1999. If you are ready
to undertake the ride of
a lifetime, to
experience the
contrasts and raw beauty of Russia, the warmth of Poland etc all on a Russian machine,
read on
The route
The route of the original Red Star Run, will be changed. The Northern route to Moscow is
too arduous and the loop around the Baltic states adds a lot of time to the journey. There
are two possible options under consideration.
Option I - For the determined,. (approximately 21 days and 5000 km ) - Irbit,
Ekaterinburg, Cheliabinsk,,Ufa, Kazan, Nizhny Novgorod, Vladimir, Moscow, Smolensic1
Minsk1 WarsawS Poznan1 Berlin, Cologne, Bruxelles, Calais, Folkestone I Dover.
Qption II - For the enthusiast. (approximately 14 days and 3000 km ) - Moscow,
Smolensk1 Mlnsk1 Warsaw, Poznan, Berlin1 Cologne, Bruxelles, Calais, Folkestone I
Dover.
The arrangements
Each participant must order and pay in advance for the bike of their chosen specification,
plus all travel & accommodation costs. Each bike will be built, tested and prepared for the
journey. All participants will be expected to complete the journey from start to finish on
their bikes. They must ride in convoy. A support vehicle with essential back up supplies
The Russian Twin
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will accompany the convoy. Accommodation will be a combination of hotels, motels and
camping. Main meals will be provided, Motorcycles will be checked and serviced in
Moscow. An experienced mechanic will be on hand throughout the journey. Places will be
restricted.
The Programme
Registration and payment of the Initial fee entitles the applicant to receive an update at
the end of each month. A final decision on the arrangements will be taken by February
1999. Full terms and conditions will be issued before this time. setting out the precise
terms of the purchase of the motor- and the travel & accommodation arrangements. All
participants take part at their own risk Payments for travel & accomodation will be subject
to ABTA rules and guidelines.
The approximate costs
The approximate cost will be between £5,200.00 and £7,5OO.00 depending upon the
specification of the bike ( North Star, Red Star, Deco Classic Or Sportsman) and the
chosen route option.
Important note Although production Of left-hand combinations is under consideration, at
the moment, Ural only manufacture a right-hand combination. The UK law concerning
right hand side cars is currently unclear especially where the sidecar wheel is driven (as
per the Ural Sportsman ) At this time it is prudent to assume that right-hand combinations
first registered after January, 1980 are not permitted on UK roads. The Deca is a solo
specification bike fitted with universal electrics and a removable sidecar.
The above costs include Air ticket London to Moscow ( + for option I Moscow to Ekaterinburg I Tumen) Transfer
from Moscow airport to hotel ( + for option 1 Tumen I Ekaterinburg to lrbfl) Motorcyde registered on Russian Transit plates. All necessary service and spare parts en-route
Main meals & accommodation Crossing from Calais to Dover
The above costs do not include
Visa3 Insurance, Petrol, VAT duty & UK registration Any binder taxes that might be levied
en-route - on the 1998 Run, payment was only necessary in Lithuania, which does not
form part of the proposed route
The above costs will vary depending upon.
1) The exact specification of the bike
2) The numbers participating in the Run
3) The possible effects of exchange rate fluctuations.
Payment would be in the following stages
a) Initial registration fee to cover postage and administration. 15 pounds
b) March 1 ,1999 First payment towards motorcycle 1000 pounds
c) April 1 1999 Second payment towards motorcycle 1000 pounds
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d) May 1 ,1999 Final payment for motorcycle 800-1900 pounds
e) June 1, 1999 First payment towards travel I accommodation 800-1200 pounds
f) July 1, 1999 Second payment towards travel I accommodation 800-1200 pounds
9) July 15”’ ,1999 Final payment for travel I accominodation 800-1200 pounds
1999 Red Star Run Registration Form Full Name
Address:
Tel number ( daytime) (evening)
Adress :
I am interested in receiving further details at the 1999 Red Star Run. I enclose my
cheque for 15 pounds made payable to Uralmato ( UK) Limited.
Please debit my Mastercard /Visa /I Switch card nr.
Expiry Date

Signed

Please Send your application to Uratmoto ( UK) limited, Thorne House, 25 Front road,
Woodchurch, Kent TN26 3QB. Tel 01233-860830 Fax 01233481419
Website www.uralmoto.com
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Technische tip
Nu de afgelopen weken de regen met bakken vol uit de lucht komt is het niet altijd even
gemakkelijk op de motor. Nu kunnen de meeste Russische motoren prima tegen een
golfje water (soms beter dan de bestuurder) Maar onze boxer vrienden hebben allen een
zwak puntje wat water betreft En dat is de versnelling bak.
Sommigen staan verbaasd te kijken bij het olie aftappen, als er geen olie maar een 1-2
liter water uit de versnelling bak komt. Dat dit niet gezond is voor ons bakje begrijpt
natuurlijk een ieder. Ik hoorde eens een verhaal van iemand die in de winter weg wilde
rijden maar geen enkele beweging in zijn versnelling bak kreeg Na kortstondig onderzoek
bleek dat na het verwijderen van de olie aftapplug er niets uit de bak kwam. Het water in
de versnelling bak was bevroren en het ijs had de gehele zaak geblokkeerd. De kans dat
de bak open barst is dan niet denkbeeldig en dan zit je pas echt goed in de nesten.
Oorzaak
Het water loopt door de kilometertellerkabel aansluiting naar binnen.
De Oplossing
Trek het rubber afscherm kapje iets omhoog(indien nog aanwezig) maak nu de kabel los
van de versnelling bak, maak de aansluiting olie- en vetvrij en controleer het afscherm
rubbertje op beschadiging en vervang deze zo nodig. Smeer de aansluiting in met
siliconenkit **en monteer de kabel. Smeer vervolgens ook de buitenkant in met
siliconenkit en schuif het afscherm rubbertje hier weer over. Veeg de overtollige kit weg
met een doekje. Controleer de olie op water en vervang zo nodig. Als de bak nat is deze
eerst goed drogen door iets op te warmen met een fohn o.i.d en door te blazen met
perslucht Als het water al voor langere tijd in de bak heeft gezeten of al haperingen
vertoond is het beter om meteen tot revisie over te gaan, omdat anders onherstelbare
schade kan optreden.
**Gebruik bij voorkeur blauw siliconen van loctite Dit is handig spul en kan voor meerdere
doeleinden gebruikt worden. Later meer hierover. Indien niet voorhanden kan ook tijdelijk
gewone siliconenkit worden gebruikt. Ter vervanging van het rubber kapje kan bijv. een
rubbertje van een oude auto ontstekings kabelset worden gebruikt
Versnelling bak olie:
Ural 0,9** Liter 80W90
Dnepr 1,5** Liter 80W90
M72
K750

0,8** Liter 80W90
1,5** Liter 80W90

Altijd nacontroleren, bij het peilen de peilstok niet indraaien.
**De versnelling bak kan in de loop der jaren door een ander type zijn uitgewisseld
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Koken met Hans
In het afgelopen jaar zijn enkele oplettende leden er (met behulp van KGB, CIA, FBI en
natuurlijk de eigen BVD) erin geslaagd om onze voorzitter de heer HAAWakka (o.i.d.) te
betrappen tijdens het brouwen van een experimenteel brouwsel. Toen de heer
HAAwakka eventjes niet oplette zijn we erin geslaagd om de formulering van diens
brouwsel te bemachtigen. Hier komt hij dan :
Benodigd :
1 pakje PIEP groente-cremesoep met courgette
1 rode paprika in reepjes (of ui indien aanwezig)
1 prei in ringen (of ui indien aanwezig)
1 klein blikje of potje mais (of ui indien aanwezig)
100 gr kipfilet in reepjes ( of ui indien aanwezig)
* Bereid de soep volgens de algemene bereidingswijze :
Doe de inhoud van het zakje in een pan en voeg hierbij al roerende met een garde 1,5
liter water toe
Breng de soep al roerende aan de kook en doe het deksel op de pan Laat onder af en
toe roeren de soep 10 minuten koken.
Dit moet echter een code-boodschap zijn gezien het uiterlijk en lucht die uit de pannen
kwamen waar
bovengenoemde
HAAwakka in aan het
roeren was. Dit was
zeker geen heldere
soep die hier
geprepareerd werd.
Gezien de
oorlogsvoertuigen op
de achtergrond is het
misschien een of
ander strijdgas wat
hiermee
geprepareerd wordt.
Weet iemand meer
van deze duistere
brouwerspraktijken
neemt u dan contact
met ons op.
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Stedenspel
Vul een plaatsnaam in. Voorbeeld: Oude lol is niet leuk. Geef mij maar..... (antwoord:
Nieuwegein)
1.

Het is gezellig met nonnen te schaken, maar spannender als ik met .....

2.

De burgemeester zou een boom planten, maar hij liet het gat door de .....

3.

Er is een varken te water geraakt, ik denk dat de boer nu naar zijn .....

4.

Ik spring nooit in de buurt van tuinen zei de parachutist, want ik ben bang dat ik in de .....

5.

El was niet op het feest uitgenodigd, maar dacht je dat het .....

6.

In de herberg had een vechtpartij plaatsgevonden, zijn vrouw vond achter de tap een .....

7.

De klei was op, gelukkig kon men een hele tijd met .....

8.

Een koekoek vroeg zich af waar kan ik mijn .....

9.

Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij .....

10.

Zo weinig hout voor zoveel geld, ik wed dat ik daarvoor een heel .....

11.

De herten lagen rustig te slapen, ik zag maar één .....

12.

Anna trouwde met heer Hugo, want Anna was .....

13.

Ze ligt maar even in de zon en .....

14.

Ik houd alleen van de zomer, reden waarom ik voor de .....

15.

Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog .....

16.

Veel plaatsen hebben zwembaden, maar ik duik liever in het .....

17.

De smid smeed liever ijzer, hij houdt niet zo van .....

18.

Er zwommen veel eenden, de helft daarvan bestond uit .....

19.

Ondanks dat er veel vuil in het water werd gestort bleef het een .....

20.

Hij fietste ongelooflijk hard, na vijf minuten was .....

21.

De koets ging stuk, hij stortte door zijn .....

22.

Het is gevaarlijk motorrijden in de winter, vooral als het vriest en .....

23.

De tuinders hadden door de aanhoudende vorst in het voor- jaar veel last van .....

24.

De kinderen sliepen nu in een vakantieboerderij, maar verleden jaar sliepen ze in .....

25.

De boer maakte bij het ploegen gebruik van .....

26.

Bij de meeste baby’s en bejaarden veranderen na verloop van tijd de .....

27.

De ballonvaarders hadden moeilijkheden met het .....

28.

Op een landbouwbedrijf zie je over het algemeen weinig .....

29.

De giftenpot van het leger werd gesteund door .....

30.

Toen er nog geen pompen waren, haalde men water uit .....

31.

Het was alsof Jan scheef liep, maar toch liep hij .....

32.

De bal schoot naar het doel, de keeper sprong en .....

33.

Mijn zus moest overgeven, o, o, wat .....
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In Memoriam : Els Zethof
19 oktober j.l. is plotseling Els Zethof overleden. Els was samen met haar man Harry en
hun twee kinderen Denise en Sander al een tijdje lid van de Ural Dnepr Club. We weten
dat Els altijd erg kon genieten van de treffens. Ze was dan ook hard bezig om zelf haar
motorrijbewijs te halen, zodat ze met haar gezin nog heel wat motortreffens en
motorvakanties zou kunnen beleven.
Wij zelf zijn sinds een jaar in het bezit van een Ural en vanaf dit voorjaar lid van de
UDCN. Ons eerste treffen was dan ook in de Meije. We voelden ons direct erg thuis bij
de club, wat mede kwam door het warme onthaal van onder andere Els en Harry. Toen
we er ook nog eens achter kwamen dat we in de buurt van elkaar woonden, was een
afspraak om samen op te rijden naar het eerst volgende treffen in Delfzijl, snel gemaakt.
We hebben elkaar ook na dit weekend nog een aantal keren getroffen.
We hebben Els eigenlijk maar kort gekend, veel te kort.... We hebben haar leren kennen
als een lieve vrouw, die erg gesteld was op harmonie. Harry en de kinderen betekenden
alles voor haar. Zij was zo´n vrouw die er onopvallend altijd was voor haar gezin en voor
de mensen die haar nodig hadden. Ze laat dan ook een grote leegte achter. We weten
dat het voor Harry, Denise en Sander onbeschrijfelijk moeilijk is om zonder haar verder te
moeten. We willen eindigen met de zin die ook op haar rouwkaart stond: De mooiste
bloemen worden het eerste geplukt.
Jos & Dini
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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.

Voor motoren met 6 of 12 volt gelijkstroom dynamo
Zo als b.v
M72-K750-IZH49-IZH56....enz.

Marco boelis
Afm:50-50-40mm
Afm:40-20-43mm
Exl.verz.kosten

The Russian Twin

fl 82,50fl122,50-

Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel:0229-543715
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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 :
Nutte Visser (053) 4307823

