Officiëel orgaan van de

Ural Dnepr Club Nederland
club voor alle Russische Motoren
Nummer 35, Maart 1999

Inhoudsopgave :
Verse Start
Van de Redactie
Winter-treffen
Sleuteldagje
Vehikel 1999
Advertenties
Agenda 1999
Clubwinkel
Sedov
Klepstellen
Voorjaarstreffen
Puzzle
M-72
Winter-treffen Jalhay
M-72 slingerschijf
De metamorfose van een Ural windscherm
Uitnodiging Jawa-club
Motorrijders gezocht
Koken met ....
Uitnodiging Ledenvergadering
Steunpunten

3
4
5
8
9
11
15
16
18
21
24
26
28
30
32
34
35
36
37
38
39

Contributie
Inschrijfgeld
Volwassene
Gezinslid
Kinderen

Fl.
Fl.
Fl.
Gratis

5,30,10,onder de 16 jaar

Gironummer 2594048 o.v.v. UDCN 3511PE 357
Nutte Visser (053) 4307823
Ural Dnepr Club Nederland
Zweringweg 58
7545 CW Enschede
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Voor mutaties, opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap
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OPROEP TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dan hierbij de officiele uitnodiging aan de leden tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke gehouden wordt op 1 mei 1999 op het voorjaarstreffen.
Het bestuur heeft Benno van Ham bereid gevonden om toe
te treden tot het bestuur Zowel benoemingen van bestuursleden als wijzigingen in het aantal bestuursleden dienen door de algemen ledevergadering te worden goedgekeurd. (art.9.2 en 9.1)
Vaste agendapunten:

•
•
•
•
•
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Colofon

Verse start

Uitgever
Ural Dnepr Club Nederland
Zweringweg 58
7545 CW Enschede

op het moment dat ik dit schrijf, is de kop van
het nieuwe jaar er al weer af. Vier dagen met
een groot aantal mensen actief geweest om de
stand op Vehikel te bemannnen.
Dat werd weer met veel enthousiasme en inzet
gedaan, bedankt aan iedereen die heeft geholpen. Behalve de glanzend gepoetste bolides
trok ook dit jaar de door Benno gemaakte dia
en filmproductie weer veel belangstellenden,
wat zeker bijdraagt tot de naamsbekendheid
van de club. Er werd dan ook een groot aantal
namen en adressen genoteerd en uitgewisseld.
Ook de verkoop van de clubwinkel op, maar
ook na, Vehikel kreeg weer een impuls.

Redaktie
Jan Wassenaar
Bitgumerdyk 35
9034 GH Marssum
jan.wassenaar@wxs.nl
Benno van Ham
Lunetstraat 58
4814 AL Breda
bvanham@casema.net
Druk, vormgeving en
productie
Alle werkzaamheden gebeuren
in eigen beheer, druk
via Reproduck
Copy
Alle copy dient schriftelijk te
worden ingeleverd. Bij voorkeur
digitaal in txt-formaat. Diskettes
worden indien gewenst retour
gestuurd.

Opening door de voorzitter
Benoeming nieuwe bestuursleden
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie

Decharge van het betuur door goedkeuring van het jaarverslag door de vergadering.

Bestuur
Hans Wakka
Sybrand Hoekstra
Nutte Visser

The Russian Twin

Ondertussen komen er weer nieuwe sweaters
met het oude Dnepr-logo aan! De prijs staat
nog niet vast, maar ze zijn leverbaar op zondag 21 maart op de onderdelenbeurs op het
vertrouwde adres in Kesteren. Dus komen !

Eindelijk staat dan m'n Jup, na drie dagen op
de Vehikel te hebben gestaan, bij Jan te wachten tot we tijd hebben om er naar te kijken,
hopelijk kunnen we er wat aan doen. Misschien kom ik er dan op naar het voorjaarstrefDe redactie houdt zich het recht
fen in Geffen, wie weet ?? De kriebels slaan
voor om zonder opgaaf van
alweer toe als ik denk aan alle evenementen
reden, ingezonden artikelen te
die weer op ons af komen.
weigeren, te wijzigen of in te
Er wordt weer serieus geprobeerd een sleutelkorten
cursus op poten te zetten. Ik hoop dan ook dat
we een mooi motorjaar tegemoet gaan met
Foto’s
Liefst negatief en afdruk opsturen, zijn allen, waarin we wat kilometers kunnen
vreten, maar waarin ook de gezelligheid weer
bij voorkeur zwart/wit i.v.m.
kwaliteit. Negatieven en foto’s
hoogtij zal vieren.
worden indien gewenst retour
gestuurd.
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Uw bestuur gaat er weer voor.!

Hans Wakka
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Van de redactie

Koken met Luit

Het is weer zover,

Nadat de vorige keer Hans het goede voorbeeld gaf
met een recept van eigen bodem nu de beurt aan Luit
Postma met het volgend erecpt. Ik kan je zeggen dat
er nog vele zullen volgen.

een nieuw jaar, een nieuw blad en hopelijk weer een hoop nieuwe geïnteresseerde gezichten. Tijdens het afgelopen Vehikel leek het erop dat het voor de
Russische motoren een glorievol jaar gaat worden. Een hoop interesse, een
hoop leuke verhalen en natuurlijk ook de nodige treurige vertellingen. Gezien
de advertentie- pagina's dit nummer is er genoeg te doen op onderdelengebied. Om dit wat te benadrukken komt de eerste onderdelenbeurs van het
jaar er weer aan. Jawel Onderdelenbeurs I, 21 maart is het weer zover. Hopelijk is er voldoende materiaal te vinden, want ik zit momenteel zelf ook
weer met een leuk project in de schuur. Meer daarover verderop in dit blad.
Bijgevoegd bij het blad ook weer de jaarlijkse ledenlijst. Controleer je eigen
gegevens even en geef het door als ze niet kloppen.
In dit blad ook wat bijdragen van lezers, natuurlijk onze onvolprezen Luit
Postma, die elk blad weer zijn best doet iets aan te leveren. Behalve Luit in
dit blad ook kopij van Frans Augenbroe, Romanenko Victor, Marcel Hogt,
Henk Bakker en natuurlijk ondergetekenden. Alle schrijvers; BEDANKT voor
jullie inzendingen. Laat de gegevensstroom op gang blijven zodat we geregeld iets leuks aan de leden kunnen laten zien.
Voor de oplettenden valt het misschien op dat het blad een iets andere styling
heeft gekregen. De tijd noodzaakt af en toe een verandering en in dit geval
moest de software er eens aan geloven.
Enfin, uit nu met dit geleuter. Op naar het lezen. Met
vriendelijke groet,
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Roeska-ja koechnja (Russische keuken)
Blinis
(Russische pannenkoekjes)
Benodigdheden:
250 gram boekweitmeel; 1/4 liter melk; 15 gram gist; snufje suiker; snufje
zout; 1 eierdooier; 1 eetlepel gesmolten boter en 1 eiwit.
Bereiding:
Los de gist op in de lauwe melk. Stort de helft van de bloem in een kom met de
suiker, maak in het midden een kuiltje, giet daarin de melk met de gist en roer
dit tot beslag. Laat het beslag onder een vochtige doek op een lauwwarme
plaats ongeveer 1 uur rijzen. Voeg er dan wat zout bij, de rest van de bloem,
de eidooier en gesmolten boter. Roer dit weer tot een glad beslag en laat nog
eens, weer onder een vochtige doek, een uurtje rijzen. Roer er dan het stijfgeklopte eiwit door en laat het beslag nog eens een kwartier narijzen. Bak van dit
beslag in boter kleine, dikke sponsachtige pannenkoekjes. Leg de blinis op een
bordje en strijk er gekoelde kaviaar over uit, of leg er plakjes gerookte zalm op.
Schep daarop wat zure room. Men kan er dan een tweede pannenkoek bovenop leggen.
Noot:
Blinis vormen het traditionele Russische hapje om een glas wodka te begeleiden. In het oude Rusland werden blinis in onvoorstelbare hoeveelheden gegeten tijdens de laatste dagen voor de grote Vasten begon. In plaats van zeer
kostbare kaviaar, die uit de kuit van steuren uit de Kaspische- en de Zwarte Zee
bestaat, kan men ook de wat minder dure rode kaviaar nemen, zalmkuit afkomstig uit Canada of Zweden. Blinis kan men verder eten met gerookte sprot of
bokking. De zure room, eventueel vermengd met wat uiterst fijn geraspte ui,
behoort er altijd bij.

Jan Wassenaar
Benno van Ham.

rie-jatnava apjetieta!
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Winter-treffen

Motorrijders gezocht

(Jalhay was oké)

Voor een rondreis in Slowakije, Tatra gebergte, en het oostelijk gedeelte van
Slowakije. Het vertrek is in Tsjechie in het plaatsje Putim (omgeving Pisek)
op Zaterdag 8-5-1999. De rondreis duurt tot Vrijdag 14-5-1999.
ledereen komt op eigen gelegenheid naar Tsjechie, naar eigen keuze met de
motor of met auto en aanhanger. Voor stalling van auto's is gezorgd. Er is
ookde mogelijkheid om op vrijdag te komen en dan te overnachten.
Het vertrek is Zaterdag 8-5-1999 en duurt tot Vrijdag 14-5-1999, de reis is dus
7 dagen. Er wordt per dag ongeveer 200 km tot 250 km gereden en geslapen
in hotels en pensions. Vrijdag 14-5-1999 terug in Putim, waar weer geslapen
kan worden. Zaterdag gaan we dan weer terug naar Nederland.
De kosten voor twee overnachtingen en parkeerplaats zijn f 40,- de
parkeerplaats is afgesloten.
Invullen en terugsturen naar
Johan de Jong
St. Jozefstraat 195 rood
5104 ED Dongen
Tel : 0162-316284
het geld voor de ovemachting en parkeerplaats overmaken op
ABN-AMRO 475.739.582 t.n.v. J.C. de Jong

Ik kom met de auto / motor ( doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam

: ......................................

Adres

: ......................................

Telefoonnummer

: ......................................

Het was de bedoeling om vrijdag 's morgens ca. 10.30 uur uit Huizen te vertrekken, samen met Arno. Maar Arno was nog steeds niet aangekomen. Hoewel
hij 's morgens om 9.00 uur al uit Wognum was weggereden. Om 13.30 uur
ronkte hij pas de straat in. Vanaf Wognum had hij constant pech gehad en had
veel moeten duwen. Na een verlaat ontbijt vertrokken we naar Puiflijk om Johan op te halen. We hebben ongeveer vijf keer moeten stoppen, omdat Arno's
Ural het weer eens begeven had. In Puiflijk aangekomen, werd het probleem
onderzocht. De geleerden waren het er over eens dat het aan de carburateurs
zou moeten liggen. Daarom werden de Ural-carburateurs vervangen door
Bings. Bij de eerste trap liep de motor gelijk goed. Dit schonk alle vertrouwen
in een voorspoedige reis.
Johan pakte zijn ouwe Rus (met Duits ruilhart) van stal en ook zoon-lief ging
mee. Ondanks de Bings sloeg het pech-duiveltje toe. Diverse malen moest er
worden gesleuteld en geduwd. Ergens in Zuid-Limburg viel het doek. Behalve
het doek, viel ook de duisternis. De Wegen Wacht werd gebeld, maar die kon
slechts constateren dat de motor niet te repareren was. Besloten werd om de
motor op een auto naar Jalhay te brengen. Johan was per ongeluk doorgereden, ze hadden van de hele affaire niets gemerkt. Gerrit en ik besloten verder
te rijden in de hoop Johan ergens tegen te komen. Een paar kilometer verderop
zagen we ze plots langs de kant staan. Helaas schoten we er voorbij. Daardoor
moesten we een flink stuk terug rijden en kwamen zo doende weer langs Arno.
Uiteindelijk vonden we Johan & zoon terug en konden we gezamenlijk onze
weg vervolgen. Na een zeer donkere rit, met veel mist en regen, arriveerden
we veilig in Jalhay.
Ondanks het late tijdstip brandde er nog een vuurtje. Arno had gekozen voor
een weekend met comfort. Hij had namelijk van te voren een stacaravan besproken, voor hem en zijn gezin. Zijn vrouw en kinderen -en zijn schoonmoeder!- waren smiddags al per auto gearriveerd. De opluchting was dan ook
groot, dat na een uurtje ook Arno er was. Gerrit en ik hadden het idee van
Arno overgenomen om een caravan te huren. En ook Johan besloot om voor
één nacht met zijn zoon de luxe van een caravan te ondergaan. Hun tent zouden ze de volgende dag opzetten.
De zaterdag verliep perfect. Er werd hier en daar wat gesleuteld. Er was een
spectaculaire toerrit uitgestippeld. En we aten zelfgemaakte snert, oliebollen en
appelflappen. En dronken zelfgemaakte Tia Maria. Arno heeft nog geprobeerd
om zijn Ural te repareren. Een verbrande klep bleek de boosdoener te zijn. Terug rijden zat er dus niet meer in. Een geluk bij een ongeluk was, dat Jos ook
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Plaats het scherm tegen de achterkant van de lichtrand en leg de korte
strip aan de binnenkant tegen de kunststof-ruit.
Steek de boutjes door de gaatjes en zet deze vast.
Monteer de beugels op het stuur en steek hierin de steunen
van het
scherm en draai de moeren erop.
Stel het geheel af en draai alle moeren vast.
Zaag het plexi-glas af (in een lichte boog) op de voor jouw
geschikte
hoogte.

O ja, het scherm past natuurlijk ook op een Dnepr!
??

op dit treffen aanwezig was. En hij was -zoals gewoonlijk- weer niet met zijn
Ural, maar wel met een Landrover. Jos bood spontaan aan om Arno's motor
naar huis te brengen. Echter de combinatie paste niet in zijn geheel in het
bakje, dus moest die eerst uit elkaar worden gehaald. Met behulp van een tafelblad en spierkracht werd de motor in de laadbak geduwd.
Daarna vond de rest met wat passen en meten een plaatsje. Jammer dat er
geen sneeuw lag, Arno had graag met zijn kinderen nog even wat met de bak
willen bobsleeën. In de loop van de volgende ochtend werd het weer tijd om in
te pakken. Na dat Johan een ontbijt van erwtensoep had genuttigd en zijn tent
had ingepakt, waren we klaar voor vertrek.
We namen afscheid van de achterblijvers en arriveerden zonder problemen in
Puiflijk. Johan's vrouw trakteerde ons op hete koffie en een lekker bordje exotisch eten. Nadat we de video, die Johan's zoon van de toerrit had gemaakt,
hadden bekeken, vertrokken Gerrit en ik richting Huizen. Maar in de buurt van
Tiel sloeg het noodlot toe. Gerrit zijn motor hield ermee op. De vonken bleken
op te zijn. Op zo'n moment ben je blij dat je een mobieltje bij je hebt en de
ANWB kunt bellen. Niet vreemd dat "Ural" sinds eergisteren ook bij de ANWB
berucht is.
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De metamorfose van een Ural windscherm
Een stukje geschiedenis.
Het windscherm is ooit ontworpen om de berijder tegen aanvallen vanuit het
Westen te beschermen. Daarom zijn ze vervaardigd van plaatijzer, bereid uit
ijzererts dat ver achter de Oeral wordt gedolven. Het plexi-glas is vervaardigd
van het zelfde materiaal, als waarvan de MIG-cockpitten wordt gemaakt.
De realiteit:
De schermen zijn degelijk, maar hebben ook min-puntjes. Het plaatijzer trilt
enorm en het plexi-glas vervormt dermate dat het lijkt of men in een lachspiegel kijkt. Maar dat is nog geen reden om het meteen op de schroothoop te
gooien. Ben je handig, (of juist niet) dan is het in een handomdraai om te bouwen tot een scherm dat:
A. voldoende beschutting biedt en
B. nog aardig op je motor staat ook.

Ural Dnepr Club Nederland
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Na een half uurtje was de Wegen Wacht ter plaatse. De wegenwacht kon
slechts vast stellen dat het vonkenkastje kapot was. Het kastje was niet te repareren en werd de motor per auto af gevoerd. tussentijds was het (al weer)
donker geworden en ook het KNMI werkte niet bepaald mee. Ik moest Gerrit
achter laten en de laatste etappe dus alleen rijden. We zouden elkaar in Huizen -als alles goed zou gaan- wel weer zien. In je eentje in het donker, met
veel wind en regen op een snelweg met een top van 90 km. per uur, is bepaald geen sinecure. Ik bad vurig dat alles heel zou blijven en probeerde
moedig het voorbij razende verkeer te overleven. Gelukkig kreeg ik na enige
tijd het bord "Utrecht" in het vizier en daarna al snel de borden "Almere en
Hilversum". Alle hoop voer terug in mij, na een half uurtje zou ik thuis zijn.
Opgelucht zette ik mijn moe gestreden Dino op stal. Mijn vrouw zat reeds
met de koffie te wachten. Nog geen kwartier later, kwam ook Gerrit met de
auto-ambulance de straat in gereden. Ze meenden mij nog in de verte te
hebben zien rijden.
Jalhay was oké, alleen de techniek speelde niet mee.
??

Ga als volgt te werk:
Fase 1.
-Demonteer het scherm totaal.
•
Schroef de lange strippen links en rechts aan de voorzijde op de ruit.
•
Schroef de bevestigingsplaatjes van de steunen in de lengterichting van
de lange strippen aan de binnenzijde van de ruit.
•
(gebruik de middelste gaatjes, de insprong in de plaatjes naar boven laten wijzen).
•
Boor via de onderste gaatjes van de bevestigingsplaatjes gaten door de
kunststof ruit en de strippen.
•
Steek vanaf de voorzijde de boutjes door de gaatjes en zet de bevestigingsplaatjes vast.
•
Druk onder ieder bevestiginsplaatje een moer.
•
Draai een steun in iedere moer en draai de contra-moeren met de hand
vast.
•
(de steunen niet tegen het plexiglas aan laten komen)
Fase 2.

•
•

Monteer de steunen van de "lichtrand" links en rechts aan de koplamp.
(draai de moeren van de koplamp niet helemaal vast)
Plaats de lichtrand over de koplamp en monteer die op de steunen van
het scherm.
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Sleuteldagje
Dag beste leden,
nu al weer een jaartje of twee geleden is de laatste
sleuteldag geweest bij GOSS.I.E. Omdat er toen die
dag toch behoorlijk wat interesse was en we het eigenlijk toch wel zonde vinden om het niet meer te
doen; het volgende.
Wie o wie denkt er bij zichzelf, ik heb lekker wat
ruimte om te sleutelen (overdekt het liefst), zit redelijk centraal in Nederland en heb wel zin om een
keer een dagje een groep Russische motorrijders
over de vloer te hebben.
Ben jij die zichzelf geroepen voelt, schroom dan niet
en neem even contact hierover met ons op.

Ural Dnepr Club Nederland
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lagers getransporteerd, maar langs de zijkant v/d krukas), maar zo te zien ben ik er
nog op tijd bij geweest. Nadat het lager
m.b.v. een pullytrekker was verwijderd, hetgeen ten koste ging van de slingerschijf,
kon de slingerschijf aan een verdere inspectie worden onderworpen.. M.b.v een hulpstukje (Allen-wrench, alias "inbus") hebben
ik een klein beetje vuil uit de slingerschijf
geschraapt. Dit bleek een dikte te hebben
van 2 mm (zie tek.2 & foto 4). Nu is het
theoretisch zo dat zich 8 mm vuil op kan
hopen (zie tek. 2) voordat het ter hoogte is
van de flensingang naar de bigend lagers en het risico aanwezig is dat het vuil
de oliekanalen verstopt. Feit is ook dat ik al die tijd
(10.000 km) heb gereden met gedoopte olie (20W50)
die ik wel regelmatig heb ververst en dat dit dus heeft
geresulteerd in 2 mm vuilophoping. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat je dus 8:2=4 x 10000 km =
40000 km zou kunnen rijden voordat je de slingerschijven schoon zou moeten maken. Zou je echter - ongedoopte olie gebruiken (deze houdt het vuil niet zwevend) - deze regelmatig verversen en tevens de carterpan regelmatig reinigen, dan zou je waarschijnlijk een
veelvoud van deze afstand af kunnen leggen. Aangezien
het hier een krukas betreft van een Chiang Jiang (deze
heb ik gebruikt tijdens de revisie) wil ik alle gebruikers
van een dergelijke motorfiets aanraden om de slingerschijven te controleren op een goede bevestiging en
vuilophoping en speciale aandacht schenken aan de gefelsde rand die het krukaskanaal ingaat. - Voor de
goede orde: een slingerschijf op een M-72 krukas wordt met 3 boutjes vastgezet en die van de Chang Jiang helaas maar met 1 boutje). Wellicht mag ik dan
in de toekomst enige reacties tegemoet zien over jullie ervaringen in deze.
Groetjes, Frans Augenbroe.
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SLINGERSCHIJF-CONTROLE M72 en CHANG JIANG.

Vehikel 1999.

Als vervolg op het verhaal van het
smeersysteem van de M-72 wil ik nu
mijn ervaringen delen t.a.v. het inspecteren van de vervuiling van de
slingerschijven. Zoals menigeen zich
wellicht kan herinneren zijn slingerschijven de oliepompen met een filtrerende werking die de bigend lagers van de krukas smeren. Zoals
vermeld in het vorige artikel (nr.33,
september 1998) zul je een aantal
onderdelen moeten demonteren om
zicht te kunnen krijgen op een slingerschijf, zodat je je een beeld kunt vormen van het eventueel aanwezige vuil in
de slingerschijf. Dit is mogelijk door m.b.v. een hulpstukje wat aangeslibd vuil uit
de schijf te schrapen. Nu volgt een kort relaas van de
werkzaamheden die nodig zijn om zicht te krijgen op
de achterste slingerschijf. Als eerste heb ik het achterwiel, kardanhuis, versnellingsbak en motorblok verwijderd (Foto 1). Nadat ik het motorblok had verwijderd
(het werkt wel wat prettiger op de werkbank), kon het
vliegwiel er worden afgehaald. (M.b.v een eigengemaakte "trekker" die bestaat uit een stalen plaatje
met twee gaten aan de uiteinden, waarin twee bouten
zaten M10x1). (Zie tek. 1).Dit ging vrij eenvoudig. Het
verwijderen van het lagerhuis m.b.v. een soortgelijke
trekker ( bouten M8x1) verliep voorspoedig en weldra
kwam de krukas in zicht (Foto 3). Op het eerste gezicht zag alles
er prima uit, totdat ik de slingerschijf inspecteerde. De slingerschijf bleek namelijk los te zitten. Nader onderzoek wees
uit dat de gefelsde rand van de slingerschijf was afgebroken. (Zie foto 2). Naar
de oorzaak van het afbreken van de gefelsde rand is alleen maar te raden en
daarom wil ik hier ook niet verder op in
gaan. Feit is wel dat we de gefelsde rand
terugvonden in het krukasoliesmeerkanaal terugvonden. Hierdoor is de smering
van een bigend lager aanzienlijk verminderd (De olie werd niet naar de bigend

Het zit er weer op, de eerste vehikel van 1999 is weer voorbij.
In de aanloopfase hadden we afgesproken dat ik met mijn spannetje aanwezig
zou zijn op dit festijn. Niet te flauw, natuurlijk doen we dat, dus donderdagmiddag alles volgeladen en op weg naar Utrecht. Lekker tuffend over de
weg met een gangetje van 80km/u kan ook wel een prettige ervaring wezen.
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Met in mijn achterhoofd de wetenschap dat het op de Nederlandse wegen lekker rustig zou zijn besloot ik om over de snelweg te gaan tuffen, enfin om een
lang verhaal kort te houden; de snelwegen waren inderdaad lekker stil, maar in
Utrecht zelf begon de ellende pas goed. Om in de buurt van Jaarbeurs te komen kon ik achteraansluiten in een file van enige kilometers vervoermiddelen.
Het vreemde was dat al deze voertuigen voorzien waren van aanhangers,campers, etc. Zou er iets van een vakantiebeurs o.i.d. zijn in de buurt of
was dit al de terugkomende vakantiestroom. Nee hoor, heel de ellende stond
mooi in de file voor de entree van jaarbeurs.
Niet te dom dacht ik bij mezelf; "Wacht eens vorig jaar stonden we aan de
andere kant van de beurs en daar was het lekker stil", dus daar naar toe gecrosst. Wat schetste mijn verbazing, daar aangekomen was er inderdaad geen
verkeer te bekennen en een snelle toegang tot de hallen was geregeld. Nu nog
even zoeken naar onze standplaats, maar al crossend kom je een heel eind en
na enige minuten kwam het einde nabij. Vlakbij de immense nooddeuren waren onze plaatsen op de grond gekrijt. Lekker begonnen met opbouwen, na
enige minuten arriveerden onze voorzitter en penningmeester om het geheel af
te maken.
Inmiddels begon het er al lekker op te lijken, een Dnepr zijspan, een IZHplaneta-5 en de belofte om morgen (vrijdag) nog wat motoren te ontvangen,
de dag kan niet meer stuk dacht ik bij mezelf. Totdat om een uur of zes tot me
door begon te dringen dat ik voor de terugreis afhankelijk zou zijn van de nukken van de NS, (Nederlandse Stopwegen). Na een lange saaie tocht (dik 2 uur
stilzitten in de "snelletrein" tegen 1,5 uur lekker spelen met een zijspan) thuisgekomen en mezelf voorgenomen om nooit meer een trein te nemen (Daar
kom ik nog op terug).
Vrijdagochtend met projector etc. afgedropen naar Utrecht en daar komt tot
mijn verbazing Jan aangelopen met een Ural solo gevolgd door Fam. Hoffmann
met een m-72 zijklepper en een nagemaakte DKW. Oeps, wordt het toch nog
vol hier op de stand. Nadat alles een plekje gevonden had kon de lol pas echt
beginnen want de inspecterende brandweer vond toch eigenlijk wel dat nooddeuren vrij moesten blijven. Nadat we deze meneer verwezen hadden naar de
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organisatie bleek ineens dat alleen de buurman de helft van zijn spullen moest
verhuizen. Toch nog een goed einde voor ons dus.

's Zondags op tijd ontbijten en de tent + andere spullen inpakken, daarna richting huis.

De beurs zelf, hier kan ik kort over zijn. Veel bekende gezichten of gezichten
die bij bekende stemmen horen. Ook eens een kans gehad om de vele mailende mensen een keer te aanschouwen. Hopelijk is het voor hen geen schok
geweest. Voor mij was het in ieder geval weer eens leuk een aantal mensen te
zien en er even mee te babbelen.

Het museum werd door 13 personen bezocht waar onder 2 Engelse, Belgische
en Nederlandse clubleden. Het volgende wintertreffen word waarschijnlijk op
een andere lokatie gehouden in verband met het (vreemde) gedrag van de
campinghouder die wel het een en ander aan te merken had. Verder was het
een leuk en gezellig weekend. (koud he?).

Af en toe lichtelijk storend was enkel de
"Wall of death" in de
hoek van de
hal waar geregeld een
Buell en wat Indiaantjes zich druk aan het
maken
waren. Hadden we eigenlijk een Kozak bij
moeten zetten alhoewel dit
misschien niet geheel
goed zou zijn voor het
milieu en de gezondheid van de piloten.

Het treffen werd door vele personen bezocht waaronder Engelsen die op doorreis even langs kwamen om daarna naar het 'Elephanten Treffen' in ZuidDuitsland te gaan.
Dit stukje werd geschreven door Henk Bakker `toekomstig lid` en bakkenist
van R.Walhout.
In opdracht van Wim, Nutte, Hans en Rudi vanuit Overijssel NL.

Zondagavond weer alle
spulletjes in het span
gedumpt en volgas tegen de
storm in naar huis gerocheld. Bij Vianen kwam ik tot de ontdekking dat
tegen de wind in, helling op, geen café in de zicht Olga er af en toe even
over dacht om om te keren. Uiteindelijk toch veilig thuisgekomen na een
leuke beurs. Hopelijk een voorteken voor de activiteiten die ons dit jaar
te wachtten staan.
Tot een volgende keer,

Benno
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Winter treffen Jalhay (Ardennen) Belgie.

Te Koop gevraagd / Aangeboden :

Vrijdag 22 Jan. Vertrek bij Wim in Boekelo (verzamelpunt) na de koffie genuttigd te hebben (met ei) werden de spullen ingeladen. Na ongeveer 5 min. gereden te hebben was het tijd voor de eerste reparatie (Nutte) het betrof hier een
stroomdraad van de accu. Verder ging het aardig goed (beetje fris) richting
Duitsland. Na een paar keer stoppen werd tegen de middag een `Imbiss` overvallen. Uiteraard trokken de Dnepr`s veel bekijks door de
voetgangers. Een enkeling vraagt `Was ist das für ein Motorrad!` ,nou ja niet
zo moeilijk `een Russische` daarna verbaasde blikken.
Na een fantastische rit door Duitsland kwamen wij de grens over naar Belgie
daarna nog een klein stukje richting Jalhay (onze bestemming) aankomst ongeveer 16.00 uur. Een probleempje met de toegang naar de camping werd snel
door Wim en Nutte opgelost. De motoren werden op het gras gezet waar de
tent kwam te staan, alles een beetje uitpakken en een pilsje drinken bij het
kampvuur. Het hout werd verzorgd door Jos die met een Landrover vol aan
kwam. Er werd leuk gebabbeld bij het kampvuur (namen uitwisselen)
heel erg gemoedelijk.

Voor onze leden hier een plaats om hun advertenties te plaatsen, heb je
interesse neem dan contact met ons op hierover. Wij nemen geen
verantwoordelijkheid voor de hier aangeboden producten, motoren en
onderdelen. Alle plaatsingen zijn in principe eenmalig. Mocht er nog steeds
belangstelling bestaan een product aan te bieden of te vragen geef dit dan
even door aan ons.

Zaterdag 23 Jan. Toerrit door de omgeving,
vertrek zou 11.00 uur
zijn maar dat liep een
beetje uit (11.15). Vertrek onder leiding van
Marco (In zijn Duitse
Wehrmacht uitrusting)
richting Francorchamps
daar werd nog een
(binnendoor) paadje
genomen wat niet veel
problemen gaf, maar
wel een beetje zweten!
(kuilen en een leuk rijspoor!). Met vereende krachten werd iedereen vlot getrokken (Johan op 2 wielen). Na dit leuke `off road` stukje werd er een oorlogsmuseum opgezocht
door Marco, die (verbazingwekkend) goed de weg weet te vinden en enige uitleg gaf over het museum `La Gleize`(het Ardennen offensief). Het bezoek aan
dit museum was echt de moeite waard (incl.videofilm ongv.1/2 uur) , daarna
werd de rit voortgezet richting de camping .Er werd nog even een hapje gegeten bij een patatkraam (Belgische frieten + majo), onderweg nog even een
beetje brandhout meegenomen voor het kampvuur. 's Avonds gezellig rond het
kampvuur een drankje genuttigd (meerdere) en diep in de nacht naar bed.
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Te koop aangeboden :
Dnepr MT 16 1992 Kenteken Nieuw! 16 km op teller
Vraagprijs f 3.000,= tel: 036-5225646 (B. Zeineiuk)
Te koop aangeboden :
Dnepr MT-11 zijspan 650 cc, export model. Witte tank en spatborden,
chroom velgen. Volledig aangepast aan Europese eisen. Motor volledig gereviseerd met Europese lagers, zuigerveren etc. Incl. NL kentekenbewijs, reparatiehandboek. Nieuwe machine, km-stand: 000211. Rijklaar, goed voor
100.000 km. Tel : 0522-472526 (Drenthe)
Te koop aangeboden :
Dnepr 650 is er lopend uitgegaan
Vraagprijs f 500,=, tel: 015-2125073 of 06-22919456 (Delft)
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27 februari 1999
Aanschaf in Wenduine bij Stefan. Een M-72 zijklepper roestbruin met bruine
lak, een reserve-motorblok, twee versnellingsbakken en een hoop kleinzooi aan
onderdelen.
28 februari 1999

Afm:50-50-40mm
82,50Afm:40-20-43mm

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

fl
fl

Marco boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel:0229-543715

Te koop aangeboden :
IZH Jupiter 92 met Velorex bak, showroom-staat, zwart, blauw gebiesd.
Bod gevraagd, +/- f 3.000,= Henk Scholten
tel: 010-5014153 (Poortugaal)

Eerste inventarisatie, hoop mis mee, plaatwerk hard maar redelijk verroest, zadels doorgezakt, balhoofdlager is kapot, hardyschijf ontbreekt, bedrading een
zootje, achterband kapot, voorband lek, aluminium deel van het luchtfilterhuis
op de versnellingsbak kapot, voorrem zit vast
Ik zal dus eerst maar eens alle Spare parts gaan inventariseren, daarna het
hele boeltje slopen en klaarmaken voor revisie annex spuiten. tot die tijd zit alles lekker vol in de garage.
Aanstaande onderdelenbeurs zal ik waarschijnlijk een leuke waslijst met benodigde klein-delen verzameld hebben dus dan zien we weer verder. Ik zal eenieder op de hoogte houden van de vorderingen en waar nodig lastig vallen voor
hulp en info.
tot een volgende keer,

Benno

Te koop aangeboden :
URAL IMZ- 8 103 10 zonder zijspan, met kenteken km: 22.082
eerste toelating: 08-10-1992 prijs in f: 3.975
tel.: 0299-427601 Ma-Vr 18:00-19:00 (Jurgen)
Te koop aangeboden :
Ural IMZ-8.103-30 ,Solo model veelchroom
Bouwj 1992 KM stand 50 Geen kenteken
prijs Fl.3200058-2541777
Te koop aangeboden :
Ural met zijspan, 94/95 Kenteken Nieuw!
Mooi, nul kilometer Vraagprijs f 5.000,=
tel: 072-6223373 (Jaap Jansen)
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Ural M-72.
Ja hoor, het eindelijk zo ver. Na een gesprekje op Vehikel gehad te hebben met
een Belg, Stefan, ben ik toch maar eens in het verre Wenduine gaan kijken
naar een vermeende Ural zijklepper.
De reis heen begon al goed, chauffeur te laat, koffie knoeien, verkeerde afslagen nemen, enfin uiteindelijk aangekomen op de plaats van bestemming. Inderdaad het was een M-72 in deplorabele staat maarja het hart spreekt dus alles ingeladen en op naar huis. Ook hier weer het bekende route-probleem. Op
een of andere manier zitten afslagen altijd net voordat je beseft dat je eraf had
gemoeten. Aan alle ellende komt een eind en toen we dan eindelijk in Breda arriveerden stond Olga
al vol spanning te
wachtten op haar
nieuwe vriendinnetje.
Een naam is er trouwens nog niet voor
verzonnen dus alle
waardevolle input is
welkom.
Na wat gesjouw, getrek geduw etc is alles
aangeland in de garage en kunne we
gaan inventariseren.
Nou dat viel niet mee,
er zit behoorlijk wat
werk aan dat ding,
maar ze is redelijk
compleet, rijkelijk
voorzien van "spare
parts" en ja je moet toch wat als ontspanning doen tegenwoordig. Kastje kijken
is er voor mij niet echt bij normaal.

Ural Dnepr Club Nederland

Te koop aangeboden :
Ural IMZ8103 1993, Vraagprijs f 3.000,=
Herman Hoekstra tel: 030-2319632
Te koop aangeboden :
Losse zijspanbak voor Ural
tel: 0348-424304, Marcel Fokker
t.e.a.b. ( +/- f 150,=)
Te koop aangeboden :
M72: Wielen, cardan, spatborden, teller + Duozit voor MZ
Vraagprijs f 200,= Omgeving Den Bosch, tel: 073-5031186 (A. Peters)
Te koop aangeboden :
Door omstandigheden, bijna nieuwe dames motorlaarzen. Zeer goede kwaliteit.
Merk: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 :
Diverse onderdelen, jupiter 3 Tula en Planeta sport, Olie schraapveren ural/
dnepr Motorblok Pannonia350, Gevraagd onderd.boek Tula
058-2541777

Te Koop gevraagd:
Gezocht :
Voor solo MT11; solo achtereindoverbrenging of
tandwielenset v. Grundsven, Bijenstraat 3, 4105
DX Culemborg.
tel: 0345-533274

Het doel van deze oefening is wel om uiteindelijk weer een leuke zijklepper op
de weg te hebben in de "originele" bruine kleur. Ik ben dan ook van plan van
deze dame een redelijk uitvoerig verslag bij te houden dus beginnen we meteen maar :

Gezocht :
Voor Planeta 5 (1994) ; versnellingspedaal. Voor
Ural 650 (1972); motorblokonderdelen
Fred Balm, Jan v. Galenstraat 81, 2014 AH Haarlem.
tel: 023-5313997
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Gezocht :
Voor Dnepr; swing-arm en zijspanscherm.
Sipke van Solkema, Diepenbrocklaan 6, 7582 CZ Losser.
tel: 053-5361366
Gezocht :
Swingarm Jan Meensen, Dr. Nolnsstraat 2, 6351 GM Bocholtz.
tel: ??
Gezocht :
Rempedaal mechanisme voor BMW R50 1963.
J. de Boer, tel:0492-510456.
??
Gezocht :
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
Gezocht :
Ik ben op zoek naar een krukas van een Ural. De mijne is namelijk gebroken.
Gerrit van Ee (hoss@xs4all.nl)
Gezocht :
Ik ben op zoek naar een adres in Nederland waar Tula 3wielers verkocht
worden, daar ik in België geen onderdelen voor deze motorfiets kan vinden.
Alvast bedankt voor Uw hulp.
Tom Vanmoorleghem
België
(sky35071@skynet.be)
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HORIZONTAAL:

YERTIKAAL:

Agenda 1999

1 germaanse god.
5 overeenkomst (Eng.)
7 zangeres met lidtekens.
10 bevroren water.
11 Russisch motormerk.
12 Basis Onderwijs.
13 Id Est.
14 lange buislamp.
16 carnavals-uitroep.
18 geboorteplaats Ural.
19 voertuig-krachtbron.
20 type Volkswagen.
22 bekende frame-bouwer.
24 Sovjet-landen.
26 plaats in Italie.
28 twee-cilinder.
31 manoeuvreer-buis.
33 crediet maatschappij.
35 hevig.
36 voorvoegsel Agusta.
37 telefoonbox-gesprek.
39 grondstof dynamo-borstel
40 land van onze motoren.
41 Koninklijke Landmacht.
42 Mobiele Eenheid.
43 hart van een wiel.
45 Openbaar Vervoer.
46 Knock Out.
48 bedient de tuimelaar.
50 onroerend goed.
51 rivier in Rome.
54 rotzooi.
56 vreet aan ons chroom.
59 bekende motor-club.
61 Russisch persbureau.
62 fier.
65 type Fiat.
66 hoofddeksel.
67 opening in een tang.

1 Wettelijk Aansprakelijk.
2 smeervloeistof.
3 vier keer twin.
4 Nederlands Hervormd.
5 levert stroom en problemen
6 Einsteinium (chem.)
8 laag water.
9 Russische valuta.
13 bekende motor-show (D).
15 Italiaanse valuta.
17 zuigermotor-principe.
21 bekende motor-show (NL).
23 snelle uitvoering auto.
24 poort (Eng).
25 harde vering.
26 storing.
27 stoomschip.
29 werklozen raadsman (afk).
30 club van Europeese landen.
32 Russisch motor-merk.
34 UDCN steunpunt in Belgie.
36 tijdelijke gril.
38 Russische scooter.
39 motor-belangen-vereniging.
44 geld-biljet.
45 kleur
46 aandrijf-principe.
49 Onroerend goed Belasting.
51 zaak van Jan Koedoot.
52 kampeermiddel.
53 grote brok steen.
54 Technische Universiteit.
55 Onderwijs Centrum (afk).
57 en andere.
58 Touring Sport.
60 reclame-dier in zuspan.
63 Reponse Payee (alk)
64 bekende motor-race.

21 Maart
Op onze gebruikelijke locatie in Kesteren
organiseren we weer de tweejaarlijkse onderdelenbeurs. Voor iedereen die iets nodig heeft, of zomaar wat bij wil kletsen, is
dit de ultieme gelegenheid om weer geheel
bij te komen. Natuurlijk is weer van alles te
koop voor onze Russische stoomfietsen.
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Lokatie :
Industrieterrein Kesteren
Helicon Opleidingen (voorheen "t Vanck)
Industrieweg te Kesteren
Van 12.00 uur tot 15.00 uur.
Route :
Snelweg Gorinchem - Arnhem.
Afslag Kesteren
Bordjes UDCN volgen
30 April, 1,2 Mei
Voorjaarstreffen in Geffen, wegens succes herhaald. Meer info verder in
deze Russian Twin
21-22-23 Mei
Classic Bike Festival in Tongerlo, België. Info : +32-(0)89-868381
En een betrouwbaarheidsrit voor oude motoren in Tongerlo.
??? Zomertreffen
20-21-22 Augustus
Vehikel 2e beurs van het jaar in Utrecht, zonder UDCN stand
28 Augustus
Nationaal Veteraan Treffen 1999, informatie : 0348-460214
4 September
Motormarkt Zuidwolde, inl. 0528-373168
??? Najaarstreffen
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Frans van Loon

Beheerder:
HansWakka
Tel:
050-5413846
Giro clubwinkel :
856302
t.n.v. H. Wakka te Groningen

HEESCH

Bestellingen:
Vooraf kontakt opnemen met Hans over het gewenste boek, daarna
geld overmaken op de clubwinkelrekening.
De prijzen zijn inclusief B.T.W., en porto in Dfl.
Type

Soort Boek

Pag

Prijs

onderdelen (Russisch)
maintainance (Engels)
onderdelen
repair
onderdelen
operating manual
repair manual
operating manual
betriebsanleitung
onderdelen
Algemeen repair manual

89
84
140
120
120
104
116
89
107
80
117

20,00
20,00
25,00
22,50
22,50
20,00
22,50
20,00
20,00
20,00
22,50

bouwtekening A3
betriebsanleitung
service manual
onderdelen
service manual
onderdelen
repair manual
onderdelen
service manual
repair manual

49
76
119
56
120
76
149
115
70
126

17,50
20,00
25,00
20,00
25,00
20,00
25,00
25,00
20,00
25,00

Dnepr
K750
K650
MT9-10
MT9-10
MT10/36
MT10/36
MT10/36
MT11
MT16
MT11-16

Dnepr Motoren
Dnepr Onderdelen
Uit voorraad leverbaar

Ural
M72
M72
M63
M63
M66
M62-67
M62-67
IMZ-8.103
IMZ-8.123
IMZ-8.123
Diversen
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Frans van Loon
Middelste groes 11
5384VV Heesch
Tel:0412-454445
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Voorjaarstreffen in Geffen
Hierbij een uitnodiging voor het kampeerweekend van 30 April, 1-2 Mei 1999
te Geffen.
Na een succesvol treffen in Geffen twee jaar geleden dit jaar het vervolg. Hopelijk is het weer een goede start van het nieuwe motorjaar voor de meesten.
Let op, tijdens dit treffen is ook meteen de jaarlijjkse ledenvergadering, dus
kom op en weest erbij.
Op de bekende locatie is er voldoende tijd en plaats om een plaats voor de tent
te zoeken en de omgeving te verkennen. Bij warm weer kun je zo in de Geffense plas duiken, bij slecht weer is er een schuilplaats om de avond door
te brengen.
De zaterdag begint met een kopje koffie en ontbijt gevolgd door onze ledenvergadering en een toerrit later op de dag en natuurlijk een avondmaal. Op het
moment van persing is nog niet precies bekend wat de avond-maaltijd gaat betekenen maar een belletje naar het info-nummer kan daar opheldering in geven. Zondag pakken we onze spullen weer om thuiswaarts te gaan, we ruimen
de boel weer op waarna we hopen een gezelig weekend achter de rug te hebben.

Planeta-3
Planeta-3
Jupiter
Jupiter
Planeta
Planeta
Voskhod
Voskhod
Chang Jiang
Chang Jiang

maintenance manual
onderdelen
maintenance manual
onderdelen
sport operating instructions
sport onderdelen
operating instructions
onderdelen
onderdelen (=M72)
instruction manual

50
50
50
50
27
98
79
90
97
56

20,00
20,00
20,00
20,00
12,50
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

De volgende artikelen
zijn zonder porto
T-shirt
Sweaters
Katoenen tas
Badge

10,00
25,00
5,00
5,00

Verdere gegevens zoals kleur, maat
bel Hans!

etc.

Opgeven kan telefonisch via 073-5322340
Routebeschrijving : (versimpeld)
Afslag Geffen ligt aan de A50 Den Bosch-Nijmegen. Verder de bordjes
volgen naar het terrein.
Groetjes,

Familie v.d. Leest
Familie v.d. Berg

UDCN

Adres :
Fam. V.d. Leest
Heesterseweg 30
5386 KT Geffen
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Sedov
Van Luit Postma ontvingen we deze brief van een van onze russische matrozen
van de Sedov die we bezochtten tijdens Delfsail. Laat eens wat aan hem horen
. Vind hij vast leuk!!
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is. Is dit juist dan stellen we de inlaatklep op dezelfde wijze maar dan op
0.1mm speling, is dit ook gelukt dan dienen de kleppen van de andere cilinderkop nog te worden gesteld. Hiervoor moet eerst het vliegwiel één keer geheel
rond worden gedraaid, druk voorzichtig op de kikstarter, niet te snel want voor
je het weet ben je te ver De zuigers staan nu weer boven en de tuimelaar op
de nog niet afgestelde cilinderkop staan
nu los.
Ook hier stellen we de uitlaatklep op 0,15mm en de inlaatklep op 0,1mm.
Monteer de klepdeksels weer en je bent klaar.

Problemen die je tegen kunt komen bij het afstellen.
A. Bij het stellen blijkt dat meerdere kleppen extreem veel speling hebben,
De stelboutjes zijn nagenoeg te kort.
Als dit bij meerdere stelboutjes is en de speling is na diverse malen klepstellen
kort achterelkaar weer ruim, dan kan dit duiden op een
snelle slijtage van de nokvolgers.
Demonteer de koppen en cilinders en trek de nokvolgers
uit het blok;
vertonen deze grote slijtage of zijn
ze gebroken vervang ze dan.
B. Vertoond slechts een klep extreem grote speling
dan kan het zijn dat de klep is
krom geslagen en deze dient dus
vervangen te worden. De oorzaak is
mogelijk een te hoog onbelast motor
toerental, mogelijk in combinatie met
een te nauwe klepspeling of een gebroken klepveer, waardoor de zuiger de
klep heeft geraakt. Controleer ook de zuiger op
schade.
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Voor het afstellen doen we eerst een visuele controle
1 Licht er veel metaal slijpsel onder in de klepdeksels?
Dit hoeft bij een nieuwe motor geen probleem te zijn en is normaal inloop slijpsel in dit geval hoef je alleen de olie te verversen en klepdeksels en carterpan
schoonmaken en bij de Ural de olie filter vervangen Bij de oudere motoren is
er iets niet in orde zie punt A
2 Is de tuimelaar aan de uitlaatzijde zwart uitgeslagen door een vette zwarte
oliedrab?
Bij het schoonmaken laat het meeste zich gemakkelijk verwijderen maar de
onderlaag zit behoorlijk vast gekoekt Dit duit op een slecht sluitende uitlaatklep
veroorzaakt door b.v. een gebroken klepveer, een krom geslagen klep, een
slechte passing van de klep op de klepzitting (Mogelijk veroorzaakt door loodvrije benzine) of door versleten klepgeleiders
3 Zijn de klepveren nog heel?
Let vooral op de binnen veren. Gebroken klepveren meteen vervangen het
doorrijden met een gebroken klepveer kan ernstige schade tot gevolg hebben
4 Zit er ruimte op de draaipunten van de tuimelaars?
Dat de tuimelaar iets heen en weer is te schuiven over de as is normaal
Over het draaipunt van de tuimelaar mag nagenoeg geen speling zitten
Zijn alle controle punten in orde dan kunnen we beginnen met het klepstellen
Eerst moeten we de kleppen in de juiste stand zetten, dit kan door middel van
het merkteken op het vliegwiel voor de opening in het carter te plaatsen.
Omdat de merktekens niet altijd even duidelijk zijn, kunnen we dit ook doen
door de bougies te verwijderen en een schroevedraaier in het bougie gat te steken en langzaam met de hand aan de kikstarter te draaien tot de zuigers in de
bovenste stand staan. Op de linker of de rechter cilinderkop staan de tuimelaars nu los, deze kant kan nu afgesteld worden. In de meeste instructieboekjes
staat een klepspeling van 0,05mm voor in en uitlaat zijde. In de praktijk blijkt
een iets ruimere speling minder problemen te geven: 0,1mm voor de inlaat en
0,15 voor de uitlaatklep. Zoek het voelermaatje van 0,15mm en schuif dit tussen de bovenkant uitlaatklep en de tuimelaar, het voelermaatje moet je nog net
iets heen en weer kunnen bewegen gaat dit te gemakkelijk dan moet de stelschroef iets worden uitgedraaid; is de speling te klein dan iets in draaien
De stelschroef zit op de andere kant van de tuimelaar en is geborgd met een
moer los deze borgmoer iets, stel de klepspeling goed af en draai de borg
moer weer vast. Let er op dat bij het borgen de stelschroef iets mee kan
draaien, dus controleer nogmaals met het voeler maatje of de speling nog juist
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Klepstellen voor Ural en Dnepr Kopkleppers
Van tijd tot tijd dient de klepspeling van de motor gecontroleerd te worden,
en dient deze zo nodig bijgesteld te worden.
Wanneer klepstellen
Bij een nieuwe motor de eerste keer na +/-400km vervolgens na 900km
en1400km. Daarna om de +/-5000km of eerder als er een tikkend geluid
hoorbaar wordt. Bij een nieuwe motor voor het klepstellen eerst de kopbouten natrekken 2,5kg/m.
Wat heb je nodig voor het klepstellen.
1
2
3
4
5

Een bakje voor het opvangen van een beetje olie.
Dopsleutel 14mm
Dopsleutel 12mm
Setje voelermaatjes
Steeksleutel 10/11

We gaan beginnen. Begin met het demonteren van de twee klepdeksels, bij
het losdraaien van de klepdeksels kan iets olie vrij komen; dus plaats een
bakje o.i.d. onder de cilinderkop om dit op te vangen.
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