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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.
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Pilav

Colofon

Op de hoogte..

Dit keer eens geen Russisch gerecht maar een ander
lekker gerecht met varkensvlees, uien en tomatenpuree. Ik noem het hier wel Pilav maar dit is niet de
juiste naam. Als iemand het recept herkent en de
goede naam weet, geef hem even aan ons door. we
hebben het recept ergens opgedaan en weten enkel
dat het goed smaakt. Succes ermee,

Uitgever
Ural Dnepr Club Nederland
Zweringweg 58
7545 CW Enschede

Sinds het vorige nummer alweer twee treffens gepasseerd, waarvan ik alleen het treffen in Nederhorst ten Berg heb mogen meemaken. Wat was dat luieren!
Of dat alleen met de mooie locatie en het
schitterende weer te maken heeft of dat de
voor mijzelf nogal “zweverig” verlopen openingsavond daar een rol bij heeft gespeed, ik
zou het echt niet weten. Ondertussen vernomen dat het weer in Zuid Beijerland ook
weer fantastisch was, dus dat levert vast
nog wel een leuk stukje op.
Deze keer wel behouden thuisgekomen na
mooie rit over de dijken van de IJsselmeerpolders.

Redaktie
Jan Wassenaar
Bitgumerdyk 35
9034 GH Marssum

Voor 6 personen :
2 blik
1 kg
4 stuksuien
2 stuksblikjes
5 eetlepels
3 theelepels
7 teentjes
35 gram

perziken
Hamlappen (niet te vet)

Benno van Ham
Lunetstraat 58
4814 AL Breda
bvanham@casema.net

tomatenpuree
ketjap
Sambal
knoflook
margarine of boter

Druk, vormgeving en
productie
Alle werkzaamheden gebeuren
in eigen beheer, druk
via Reproduck

- Wat peper over het vlees strooien en in laten trekken
- vlees, uien en knoflook licht aanbraden in de margarine
- Ketjap, sambal, tomatenpuree, eventueel wat zout en het sap van de
perziken toevoegen tesamen met een beetje water.
Zachtjes laten pruttelen voor 1a 2 uur. zorg ervoor dat het vochtig blijft dus
eventueel wat water toevoegen.
Af laten koelen, bij voorkeur tot de volgende dag laten staan. Goed opwarmen en de perziken toevoegen na deze in kleine stukjes gesneden te hebben.
Nu niet meer laten koken, maar eventueel wat binden met bloem of allesbinder.
Smaakt het beste met gewone rijst en een salade maar er zijn natuurlijk meer
combinaties mogelijk.
smakelijk eten !!

Copy
Alle copy dient schriftelijk te
worden ingeleverd. Bij voorkeur
digitaal in txt-formaat. Diskettes
worden indien gewenst retour
gestuurd.
De redactie houdt zich het recht
voor om zonder opgaaf van
reden, ingezonden artikelen te
weigeren, te wijzigen of in te
korten
Foto’s
Liefst negatief en afdruk opsturen,
bij voorkeur zwart/wit i.v.m.
kwaliteit. Negatieven en foto’s
worden indien gewenst retour
gestuurd.
Bestuur
Hans Wakka
Sybrand Hoekstra
Nutte Visser
Jan Wassenaar
Benno van Ham
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Het volgende tochtje op het programma was
het treffen in Lehnsted. De bedoeling was
om aansluitend weer een week in Duitsland
door te brengen, om dan in Oberhausen
weer gezellig mee te doen.
Hier gooide o.a. het weer, technische en
andere mankementen roet in het eten. Op
de aankomst dag stralend weer tijdens de
tocht met vier motoren. Vanuit Lelystad en
Leeuwarden verzameld in Groningen, op
reis, met de bijna traditie wordende lunch
op weer dezelfde lokatie als de voorgaande
jaren.
Zaterdag stonden in ieder geval de Nederlanders klaar voor de tocht toen het begon
te regenen, gewoon een klein buitje. Maar
toen na bijna een uur wachten duidelijk
werd dat de Duitser kennelijk bang zijn van
een beetje water, zijn we lekker in de
(restauratie) tent gaan zitten waar we de
middag hebben doorgebracht met kaarten,
koffie, thee, gebak ,bier , enz. Komen ze om
half vijf ijskoud vragen of we nog willen rijden! Niet dus. Maar het wordt wel ieder jaar
(Vervolg op pagina 5)
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Van de redactie
Het is weer zover,

Van het bestuur

Het septembernummer is er weer. Nu de meeste treffens van het jaar erop
zitten kunnen we denk ik niets anders zeggen dan dat het laatste jaar van
deze eeuw een zeer succesvol motorjaar is geweest. Elk treffen is bijna droog
en zonnig geweest. Voorwaar een jaar om bij te schrijven in de annalen. Ook
het laatste officiele treffen van de U.D.C.N. was weer zeer geslaagd volgens
de aanwezigen, een kleine 60 personen waren afgereisd naar Zuid Beijerland
om hier het najaarstreffen mee te maken. Bedankt nog Hans en Johan voor
het lesje versnellingsbak afmonteren (Ik heb trouwens van goed ingelichtte
bron vernomen dat vloeibaar vet alle problemen oplost) en van de andere
aanwezigen voor de diverse lesjes spaakspannen, wielwisselen etc.

Zoals we allen weten is het volgend jaar het jubileumjaar. Om dit een
onvergetelijk jaar te maken vragen we hier om input. Verzocht wordt
om ideeen aan te dragen voor het jubileumjaar: wat lijkt jou leuk om te
doen in het nieuwe jaar?. De meeste stemmen gelden.

Nu we dan weer naar het einde van het jaar toe gaan en het weer tijd wordt
om wat onderhoud en dergelijke te plegen kan dit dan ook gebeuren met een
gemoedelijke grijns. Braaf beestje hoor ik mezelf al zeggen als ik mijn rondje
doe met oliewisselen en onderhoud. hopelijk komt er nu ook weer tijd om
eens te beginnen aan mijn projekten want door al dat mooie weer is natuurlijk het werken aan Dunja behoorlijk stil komen te liggen. Dit blad daarom
geen bijdrage over de restauratie en wel omdat er gewoon niets te meldden
valt. Schaamvol moet ik bekennen er helemaal niets aan gedaan te hebben
maar in de herfst en winter haal ik mijn schade volop in. Dit blad weer wat
verslagen van de afgelopen treffens, wat oproepjes, advertenties en natuurlijk (langzamerhand tenminste) een leuke puzzle. Alle inzenders hartelijk bedankt en blijf schrijven.
Als laatste zoek ik eigenlijk nog iemand die een verslagje
wil schrijven van het laatste treffen. er zijn genoeg
leuke dingen over te vertellen lijkt me en het
zelf maken vind ik een beetje ongepast. Natuurlijk was het leuk als je het zelf meeorganiseert. Daarom hierbij de vraag, wie o wie verblijt me met een leuk stukje.

Omdat we met een vier-koppig bestuur toch wel wat in de knel komen
met een aantal activiteiten vinden we het raadzaam om een vijfde, en
als er animo voor is, eventueel ook een zesde bestuurslid aan te trekken
die bereid is hand- en spandiensten te verrichten voor de club. Hierbij
denken we dan aan aanwezigheid op treffens, beurzen, stands en natuurlijk diverse taken die verricht worden door het bestuur. Ook voor het
bestuur geldt; ‘ vele handen maken licht werk‘.
Als iemand data van evenementen o.i.d. aantreft in bladen of andere
media,waarvan hij het vermoeden heeft dat deze interessant zijn voor
de club, geef die dan even door aan ondergetekende. Op die manier
kunnen we een zinvolle agenda opbouwen waar alle leden hun voordeel
mee kunnen doen.
Namens het bestuur,

Jan Wassenaar &
Benno van Ham.
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Omdat Nutte Visser, na een aantal jaren trouwe dienst, helaas heeft
moeten constateren dat hij toch een dusdanig tijdtekort heeft dat hij
zijn taak als secretaris niet zo kan behartigen als hij zelf graag zou willen, is in onderling overleg in het bestuur, besloten om wat met werkzaamheden te gaan schuiven. Vanaf 1 januari gaat Jan Wassenaar de
taken van Nutte Visser overnemen. Alle zaken die te maken hebben met
de club aangaande ledenadministratie, informatie, contacten met andere
clubs gaan dan via Jan Wassenaar lopen. Omdat hierdoor zijn taken als
redactielid in gevaar komen hebben we besloten de redactionele verantwoordelijkheid in zijn geheel bij Benno van Ham te leggen. Hans Wakka
en Sybrand Hoekstra blijven gewoon hun normale functies uitoefenen.
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van de diverse winkels. Aan de geestdriftige kreten en zwaaiende bewegingen
van mijn "gast" achterop de duo meende ik te begrijpen, dat hij zich ook geweldig vermaakte.
De rit voerde langs de mooiste plekjes van Noord-Twente en overal troffen we
dezelfde taferelen; zwaaiende kinderen, rennende boeren, blaffende honden en
hollende koeien. Maar na ruim 3 uur rijden was mijn zitvlees al behoorlijk op de
proef gesteld en begon ik al verlangend uit te zien naar het Restaurant, waar
de koffie-pauze was toegezegd. Blijkbaar dacht mijn duo-gast er ook zo over,
want hij riep steeds vaker: "koffie-drinken" en "afstappen". Mijn pogingen om
hem te kalmeren bleken zonder effect, want plotseling werd ik opgetild en flink
heen en weer gesmeten, zodat wij heftig slingerend in de berm verdwenen. De
door "Honda-Reinald" opgetrommelde begeleidster wist met overtuigende argumenten de rust redelijk te herstellen, zodat we toch nog ongeschonden de
pleisterplaats bereikten.

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 37, Oktober 1999

gezelliger bij het kampvuur! Omdat bij het naderen van Lehnsted de Jup steeds
slechter liep, heb ik op zondag eerst alles ingepakt en drooggezet in de grote
tent. Daar na lekker sleutelen, terwijl de anderen in de stromende regen aan
het inpakken waren! Deze bui, en de slechte weersverwachtingen deden mij
besluiten om toch ook maar terug te rijden naar Groningen! Tenminste, als de
Jup dat wilde!
Gelukkig was er hulp zat. Van alle kanten kwamen de kopjes koffie, gereedschap, adviezen en hulp op mij af! Al snel was duidelijk dat een kapotte condensator de boosdoener was. Twee nieuwe condensatoren werden mij geheel
belangenloos geschonken door Jurg Warneker. (wordt vervolgd)

Hans Wakka

In het restaurant was er eindelijk rust, met koffie met brood, maar er was ook
de dames-blaaskapel "Tied zat" uit Vasse, dus binnen vijf minuten leek het er
wel carnaval. Blijkbaar was toch niet iedereen zo moe als wij, want aan de polonaise kwam geen einde. Een motor-rijder haalde zijn gastje uit de rolstoel,
zette haar op zijn schouders en samen hebben ze ruim een half uur lopen hossen. Aan hun gezichten kon je dan ook duidelijk zien; "dansen is plezier voor
twee" maar misschien nog voor veel meer, want het was een prachtig gezicht.
Het vervolg van de rit voerde terug naar Geesteren waar we werden ingehaald
als bij een finale van de vierdaagse in Nijmegen. Het schoolpleintje betekende
het einde van een geweldige dag en het onvermijdelijke afscheid. Maar prompt
werden er ook al weer afspraken gemaakt voor het volgende jaar (vermoedelijk
op 16 september 2000 en t.z.t. aanmelden via Jos Bruning).
Alle rijders werden nogmaals hartelijk bedankt, maar iedereen besefte, dat wij
onze gasten minstens evenveel dank schuldig waren.

Het zomertreffen

Marcel Hogt

Het zomertreffen is dit jaar georganiseerd in Nederhorst den Berg. Een plaats
die mij nix zegt, dus alleen dat is al een reden om er heen te gaan. Een
tweede reden is natuurlijk dat mijn eerste treffen in Geffen goed is bevallen.
Dit keer kan ook het meisje mee dus wat let ons. Uh, ja.... de driewieler heeft
na 3000 km wat aandacht nodig en die kan ik hem nog niet geven.
De garage ligt op het moment vol met allemaal ledematen en andere zaken
van onze BMW. Voor ik aan de driewieler begin moet de garage weer opgeruimd zijn. Dit schiet echter niet op doordat de bedrading uit Italië afkomstig
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Papsleef’n gastenrit Geesteren
M. TJAARDA ASSURANTIËN
Voor onafhankelijk advies
Wij verzekeren uw motor(en) met de volgende extra's:

∗

In vrijwel alle gevallen: GRATIS Verhaalsbijstand bij Letsel/Overlijden door
een gespecialiseerd, onafhankelijk kantoor.

∗

In vrijwel alle gevallen: GRATIS verhaalsbijstand bij materiële schaden

∗

Bij Volledige Cascoverzekering: GRATIS vervangende motor

∗

Kleding en helm tot ƒ 750.= meeverzekerd

∗

Bij Volledige cascoverzekering: GEEN afschrijving in het eerste jaar bij motoren tot ƒ 25.000.=

∗

Vaste afschrijving gedurende 4 jaar!

∗

TAXATIE

∗

CLUBTAXATIE: Voor klassieke motoren vanaf 15 jaar

∗

Schadeverzekering Opzittenden: Materiële (eigen zaken) en Letselschade
gedekt tot een bedrag van ƒ 50.000.= ongeacht de schuldvraag!

Voor alweer de 13e keer werd op 18 september in Geesteren de jaarlijkse
"papsleef'n-gastenrit" verreden. Zo'n 120 vrachtwagens en ruim 30 motoren
hadden zich vrijwillig gemeld, om verstandelijk gehandicapten uit de regio oostOverijssel een onvergetelijke rit door het mooie Twentse landschap aan te bieden. Met 2 Dnepr's, 1 Ural, 1 BMW en 2 foute japanners was ook onze UDCN
weer redelijk vertegenwoordigd.
Om 10.00 uur was de samenkomst op het schoolpleintje midden in Geesteren,
dus tijd voor een praatje met de andere motor-rijders (o.a. Goldwing-club) en
natuurlijk kennismaking met onze duo- of bak-passagiers.
Wim van Zadelhoff kreeg als bakkeniste een meisje toegewezen, dat meteen al
liet weten, dat ze op de gymnastiek zat en dus geen hulp nodig had bij het instappen. Nadat ze eenmaal in de Ural-bak was geïnstalleerd en Wim op zijn
motor stapte, vroeg ze verbaasd: "hé, ga jij ook mee?"

: Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

Vraag eens vrijblijvend advies!
M. Tjaarda Assurantiën
Kastanjelaan Oost 33
6741 DT LUNTEREN
Tel/Fax: 0318.485878

De luidruchtige uittocht van motoren en vrachtwagens deed het hele dorp leeg
lopen; langs de route door de Dorpsstraat stonden eerst de ouders en verzorgers enthousiast te wuiven, later bijgestaan door personeel en ook de klanten
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eerder ook al goede diensten bewezen had en daar gingen we, eerst rustig echter allengs rapper en soepeler. Na dit een tijdje gedaan te hebben een vervolgsessie afgesproken en wel een rustieke plattelandsrit onder de rook van Breda,
Baarle-Nassau, Chaam, Ullicoten, Hoogstraten etc.
Na beurtelings een stukje gestuurd te hebben kwam ik met het onzalige idee
om Mark over wat plaatselijke zandpaadjes terug te laten rijden. An sich geen
enkel probleem maar ja kuiltjes in paden, een smal greppeltje en wat struiken
zijn genoeg om al vloekend en tierend met span en al in de bush-bush te belanden. Na een korte schadeanalyse, (krasje links en rechts, koplampoortje
scheef, knipperbol duuk, mwaahh kon erger) maar eens gaan kijken of Olga
haar verdere medewerking nog wilde leveren aan dit project en zie daar een
paar trapjes en ons liefje pruttelde weer lustig en lawaaierig. En wat ben je dan
blij met een motor met achteruitversnelling en aangedreven zijspanwiel. Zeer
rustig onze weg vervolgd en gezworen om nooit meer zonder sperdifferentieel
in die mulle drek te rijden.
Later meer over Olga en ikke ondertussen gegroet gij medebikkels

Benno van Ham
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blijkt te zijn. Gelukkig hebben wij het luxeprobleem van het moeten kiezen met
welke machine we nu eens zullen gaan. De keus valt op het bankstel. Dit bankstel is al een jaar voorzien van een trekhaak en dit lijkt een mooie gelegenheid
om die eens te testen. Dinsdag even naar BikersBest gebeld en zij hebben nog
wel een 500 liter aanhanger staan voor de verhuur. Nu moet ik alleen nog even
het elektra aanleggen maar dat is woensdag vrij snel voor elkaar. Donderdag
vanuit het werk even met het meisje naar Renswoude gereden (100 km) om de
aanhanger op te halen. Het blijkt een EZS-DP aanhanger uit 96 te zijn. Kentekenplaat monteren, verlichting controleren, en weer naar huis.
Vrijdagochtend eerst een beetje uitslaen, ontbijten om vervolgens de spullen bij
elkaar te zoeken. Daarna ga ik puzzelen; hoe past alles in die aanhanger en
hoe verdeel je het gewicht? Na een uurtje zit alles er in. Onze regenpakken,
drinken, broodjes en fototoestel zijn de enige dingen die in de koffers van de
motorfiets zitten. Hierdoor kunnen we bij een tussenstop de helmen in de topkoffer gooien, en de jassen in de zijkoffers om vervolgens in ons T-shirt en met
lege handen aan de wandel te gaan. Na nog wat gegeten te hebben gaan wij
op weg. Van Meppel naar Zwartsluis, met het veer naar Genemuiden om vervolgens via de Kamperzeedijk naar Kampen te rijden. Dan de polder in richting
Dronten. Vanaf Dronten gaat het kilometerslang rechtuit, dan een keer
rechtsaf-linksaf en de polder is weer achter de rug. Nu via Blaricum, Craailo,
Bussum richting Weesp. Op weg richting Weesp stoppen we op een parkeer-

The Russian Twin
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moeilijk als gevreesd en zeker een hoop charme te bezitten. Met deze basisvaardigheden onder de knie en de wijze lessen uit een antiek motorblad in mijn
achterhoofd op pad dus. Bergen bekijks onderweg, maar dat kan ook door het
slingeren gekomen zijn want rechtuitrijden bleek moeilijker dan een bochtje
maken. Dit niet in het minste door de hobbelneigingen van alle wielen.
In ieder geval was Breda bereikt en nu maar eens inventariseren hoeveel werk
er aan zit. En jonge, jonge dat bleek best wel wat te zijn, maar ja ik wou een
sleutelbrommer en die heb ik nu dus. Een korte bloemlezing uit het storingenboekje als voorproefje.
Kmstand

Probleem

Oproepje :

107

Van een van onze leden, Marcel Hogt, ontvingen we
het volgende verzoek/advies :

183

Misschien is het wel eens zinvol om niet te vragen om
iets te schrijven maar iets te geven waarover ze kunnen
schrijven. Van alle honderden leden zijn er waarschijnlijk vele tientallen die met betrekking tot hun Rus wel
iets bijzonders te melden hebben, dit omdat je immers
op treffens urenlang niets anders hoort over aanschaf,
aanpassingen, leuke of minder leuke pechgevallen etc.

209

Lagerbus zijspan losgelopen met als gevolg een blokkerend zij
spanwiel bij het stoplicht. (leuk hoor in de spits)
Getracht slagen uit wielen te halen omdat het hobbelfietsprin
cipe niet alles is voor me. Toen tevens maar 2/3e van de spa
ken vastgezet.
Met een rochelend geluidje besloot de claxon het span maar te
verlaten. Blij dat hij het nou deed kon ik tenminste meteen de
bevestiging van het zijspan eens vastzetten, was beetje losge
trild.
Bijna carterpan kwijt door losgetrilde boutjes. Olieverbruik was
inderdaad wel erg hoog, nou niet meer dus.
Weg kilometertellerkabel, Russische degelijkheid waarschijnlijk
Motorbobine vervangen door exemplaar van Japannees. Af en
toe een stukje uitlaat verloren (koploper is nog steeds de linker
voorbocht met 3 keer).
Bobine grandioos uitgebrand omdat ontsteking losgelopen is
van de nokkenas. Vervangen dus maar door die van een
Subaru-autootje. Goede keus.
Schommelarmvoorvork gemonteerd, door klein kabelbrandje
beetje bedrading moeten vernieuwen (metertje of 10).

Hierbij ons voorstel : Wie o Wie geeft ons materiaal
voor een nieuwe rubriek Ik en mijn Rus.

903
1350
1440

Hoe ontdekte je jouw Rus, Waarom een Rus
Hoe verliep de aankoop
Wat zijn inmiddels de aanpassingen
Leuke of minder leuke pechgevallen
etc.

2044

En zo gaan we verder met kleine ongemakjes, maar zeg nou eerlijk bij mij wegen die zeker op tegen de hoeveelheid plezier die ik met dit span heb. Nooit
geweten dat een bochtige ringweg met 65 km/uur op een zijspan leuker is dan
met het dubbele op een soes.

Volgens afspraak Marcel verwachtten we hierbij jouw
bijdrage voor deze rubriek.p.s. Zie ook bladzijde 40
voor mijn eigen verslagje.

Een ding wil ik jullie niet onthouden en dat is het laten rijden van anderen op
Olga (je hoort het een stoere naam voor een stoere griet), na enkele weken
werd bij vrienden de vraag geboren laat mij ook eens rijden op zo’n ding want
het lijkt me wel wat. Omdat ik moeilijk over te halen ben (minimaal één hele
bier) meteen maar naar het plaatselijk Makro-parkeerterrein gereden wat mij

De redactie
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Ik en mijn Rus : Aflevering I
Hoe het allemaal begon :
Na een aantal jaren rondgereden te hebben op twee wielen moest het er dan
eindelijk eens van komen om de grote stap te wagen, een wiel erbij. Ten eerste
is de betrouwbaarheid van mijn huidige Japannees veel te goed en verleer ik
het sleutelen dus gruwelijk, ten tweede is het stiekem altijd al een droompje
van me geweest en als laatste en dus derde heeft het wel iets zo’n semiantieke hoestbui op wielen. Daarbij moet ik toegeven dat ook de negatieve berichtgeving in motorbladen en gesprekken met mede-tweewielers hun steentje
hier aan bijgedragen hebben. Maar daar sta je dan , je wil wel driewielen maar
ehhh.. Wat kost dat nou en euhhh.... ga ik dit wel leuk vinden enz. Enfin uiteindelijk de knoop doorgehakt en via wat grijze importperikelen een mannetje gevonden die zijn taai veroverde russische schoonheden wel wilde afstaan aan
een arme werkstudent.
Aangekomen is het eerste wat ik zag de nieuwe glimmend geroeste neus van
een Dnepr-zijspan. Na een bakkie koffie om op te warmen (koud hoor januari
met zomerhandschoenen maar ja een beetje bikkel laat zich daar niet door tegenhouden) eens een inspectie gehouden , o.k. een plek(je) roest hier en daar
maar alles wat er op moet zitten zit er dan ook wel op. Duidelijk is wel dat deze
modelletjes standaard niet voor de export in elkaar gezet waren gezien de afwerking van het een en ander. Na een kort startoefeningetje een keus gemaakt
en daar sta je dan met zo’n ding in den vreemde, en met al je zijspanervaring
(hopelijk in de toekomst maar toen nog niet dus). Op een koude januariochtend was het zover en goed ingepakt naar de andere kant van Brabant gereisd
om het ding op te halen.
Het begin was goed, na een kort uitstapje naar de tuin van de overbuurvrouw
lukte het al snel om fantastisch te speedwayen met het span. Anders gezegd,
wat is zo’n dorpsweggetje smal en wat zijn die bussen, vrachtwagens, fietsen,
rolstoelen etc. groot en snel. Na nog een bijna-aanvaring met een overstekend
bushokje toch maar even een pauze ingelast om rustig te bezinnen wat de oplossing zou zijn.
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plaats om even lekker in het zonnetje de inwendige mens tevreden te stellen.
Na een 20 minuten stopt er een tweetakt op de parkeerplaats en dit blijkt de
heer Wakka te zijn die dezelfde bestemming heeft als wij. Het besluit om samen verder te gaan is dan ook snel genomen. Het blijkt niet ver meer te zijn
naar Nederhorst den Berg. Bij het gemeente-informatiebord staat ook meteen
een UDCN pijl die we volgen om even later hartelijk ontvangen te worden door
de al aanwezige leden op het treffen terrein.
Het terrein is een prachtige strook grond aan de rand van het dorp, gelegen
aan het water. Het water is ontzettend helder en er kan dus ook gezwommen
worden. Na het nodige handen schudden eerst maar even de tent opzetten. Ik
mis nu wel het zijwiel aan mijn brommer, want de grond is erg zacht en verslindt zonder moeite de standaard. Als tent en brommer even later staan is het
tijd om het terrein verder te verkennen. Dit kost zoals altijd relatief veel tijd
doordat er overal wel iets te bekijken of te bepraten valt. Aansluitend aan onze
ronde lopen we door naar het centrum om iets te eten. Hier kunnen we kiezen
tussen een kwalitaria, een Chinees en een restaurant. We kiezen voor het laatste en houden vervolgens een paar uur lang een tafel op het terras bezet.
Terug op het treffen terrein brandt de houtkachel al en begint het al aardig
druk te worden. Er moeten motoren aan de kant gezet worden om ruimte te
maken voor de tenten. We maken weer een rondje over het terrein, schudden
handen, helpen tentjes bouwen en maken nog wat foto's. Als iedereen is geïnstalleerd wordt het gezellig rond de houtkachel. Er staat een legeraanhanger
vol met hout en deze moet leeg. Het blijkt weer dat de UDCN ook aardig wat
stokers in zijn gelederen heeft, dus de houtvoorraad wordt snel kleiner. Om
een uur of 2 gaat bij ons het licht uit, maar het schijnt nog laat te zijn geworden.
Zaterdagmorgen worden we traditioneel gewekt door Hans "Wekke" met zijn
geïmproviseerde gong. In de plaatselijke sporthal staat een compleet ontbijt
voor ons klaar. Ondanks het vroege uur zit de stemming er al weer goed in.
Sommige leden hebben last van kleine oogjes maar dat kan de pret niet drukken.

De Tour

Een parkeerterrein bood uitkomst en na wat driftige oefenen en zweten bleek
Breda toch haalbaar voor zo’n Rus (op een trailertje tenminste). In Breda toch
maar weer de stoute schoenen aangetrokken en het plaatselijke parkeerterrein
onveilig gemaakt. Laat er in 1995 nou maar één keer sneeuw gevallen zijn en
wel in die week, m.a.w. lachen,gieren en brullen met zo’n zijspan in de sneeuw.
Om een lang verhaal niet onnodig nog langer te maken (moet je vooral zo’n
zinsbouw erop na houden) na wat driftig oefenen bleek zijspannen niet zo

Om 12 uur vertrekken we voor een ritje door de omgeving. De Russen voorop,
een verdwaalde Guzzi ertussen, dan wij op het GoldWing bankstel en als afsluiter de vierwiel Dodge. Er rijdt ook een Chinese combinatie mee die voor de gelegenheid met de lokale burgervader in de bak rondrijdt. Het is een mooie tocht
over veel smalle kronkelige wegen. Wij uit het noordoosten van het land verwachten altijd dat ten westen van Utrecht alles is volgebouwd. We zien nu dat
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het tegendeel waar is. Het is hier niet zo ruim maar er is toch nog landelijk gebied. De tocht wordt 2 keer onderbroken.
Eerst bij een restaurantje. Als wij ons allemaal op het terras hebben geïnstalleerd en onze bestelling hebben opgegeven begint het te onweren. Resultaat:
iedereen vlucht naar binnen. De tweede stop is een bierproeverij. Hier wordt
het een en ander verteld en vervolgens mogen we proeven (eindelijk). Er is
natuurlijk ook de mogelijkheid om bier en bijbehorende glazen te kopen.
Als iedereen voldoende bier heeft ingeslagen gaan we weer terug naar het treffen terrein. Tijd voor een verfrissende duik ter voorbereiding op de barbecue.
Rond de barbecue wordt het weer gezellig druk, de houtkachel brandt nog
steeds en het wordt weer laat vanavond.
Zondagmorgen branden we al vroeg de tent uit. Na het alweer goed verzorgde
ontbijt in de sporthal beginnen we met het inpakken van onze spullen. Dit gaat
natuurlijk niet zo snel omdat ik weer veel te veel sta te kletsen, maar dat geeft
nix, we hebben de tijd. Om een uur of 12 vertrekken we. We hebben nog 1 dag
vrij en besluiten naar Scheveningen te gaan. We rijden zoveel mogelijk binnendoor, maar pakken voor Den Haag de snelweg omdat we een hekel hebben aan
spoorzoeken in de stad.
In Scheveningen blijkt het verschrikkelijk druk te zijn, er is geen plaats op de
camping, met als gevolg dat we uiteindelijk op een camping in Katwijk aan Zee
terechtkomen. De avond slijten we in een strandtent met een uitgebreide maaltijd, bier en wijn. Na de wandeling terug naar de camping zijn we eenmaal in
bed dan ook zo vertrokken.

Verder heb ik nog twee vragen aan onze clubleden.

Maandagmorgen worden we wakker van de regen. Het ziet er naar uit dat dit
nog wel even doorgaat. Nu blijkt het voordeel van een aanhanger. We rijden
hem (of is het: haar) half in de tent, half onder de luifel. Alles in de aanhanger
is nog droog. De spullen uit de tent, de bedden en de binnentent gaan nu
droog in de aanhanger. Nu ontstaat een probleem. Het natte grondzeil en de
drijfnatte tent moeten er nu nog in. Deze komen bovenop de rest van de bagage te liggen. Als ik een eigen aanhanger zou hebben zou ik hiervoor toch
graag een apart gedeelte willen hebben.

In Lottum heb ik een paar jaar geleden een Ural zien staan waarvan het
gietwerk van het motorblok en versnellingsbak mooi glanzend was
afgewerkt. Ik wil graag weten hoe dat gedaan is en hoeveel werk dat was.

De terugreis binnendoor vergeten we maar. Het wordt gewoon een snelweg rit,
zo snel mogelijk naar huis. In het begin van de middag komen we thuis. Alles is
verder vlot verlopen. Ach, en positief bekeken hebben we maar één bui gehad.

Erik Bakker VU-71-76

Ik heb een keer vernomen dat er een electronische schakeling bestaat
voor de afregeling van de wisselstroom dynamo. Als iemand een schema
heeft zou hij/zij mij die dan willen opsturen?

Kortom: alweer een zeer geslaagd weekend.
Hulde aan de organisatie (ook namens het Meisje).
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zowel links als rechts Daardoor zit je algauw aan een te breed geheel.
En dan hebben we nog het probleem dat de carburateurs zover
uitelkaar staan. Ze zijn daardoor niet zo nauwkeurig aan elkaar te
koppelen.
De cardan hoort bij een krukas die in de lengte ligt.
Zo had FN van het begin af aan cardan voor haar 4-cilinders in
lijn. Je zag wel motorfietsen met krukas in de lengte en met ketting
aandrijving. Ik denk dat dat hoofdzakelijk kwam omdat men daar nog niet aan
cardan toe was ( producenten of consumenten ), Douglas heeft een dwarse
boxer met cardan uitgebracht, maar die had geen goede verkoop. Bij een
dwarse boxer met ketting bleef het duurste onderdeel, de haakse
overbrenging, toch nodig. De haakse overbrenging in de versnellingsbak
maakte het geheel er echt niet simpeler op. De voordelen van een cardan zijn
in eerste plaats de ongevoeligheid voor vuil en het niet oprekken
tijdens gebruik.

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 37, Oktober 1999

Eugène
P.S.
Even over het rijden met de aanhanger.
Het gaat hier om een aanhanger met torsie vering, een ijzeren T-frame en een
polyester bak. Het geheel weegt 35 kg. Bij lege bak is de kogeldruk ± 6 kg, vol
bijna 10 kg. Dit achter onze GoldWing GL1100 gaat uitstekend. Leeg rijdend is
de bak duidelijk te licht. Maar gooi er een jerrycan met 10 liter benzine in en je
vergeet dat je met een aanhanger rijdt. Denk er wel om, de aanhanger is niet
geremd. Dit houdt in dat je gas gevend de bocht door moet, anders drukt de
aanhanger je achterwiel opzij. Dit laatste merk je trouwens pas boven de 80
km/u, dus waar praten we over?

Een voordeel dat bij waar zijspan gebruik telde is het feit dat
een cardan niet zuiver uitgelijnd hoefde te zijn. Wanneer een frame
wringt door de zijspan dan worden de ketting en de tandwielen door elkaar
opgevroten. Een gewone boxermotorfiets is een vrij simpel geheel. Er is bv
geen primaire overbrenging. De versnellingsbak zit direkt op de
koppeling. De versnellingsbak kan ook simpel blijven. Het is wel een nadeel dat
de versnellingsbak met het toerental van de krukas moet draaien.
Versnellingsbakken die met een lager toerental werken schakelen een stuk
mooier. Hoewel dwarsgeplaatste boxer met cardan vele voordelen bied door
de eenvoud en betrouwbaarheid van het concept, kleven er
tekortkomingen aan die duidelijk worden als men motoren gaat bouwen van
100 PK en zwaarder. Kijk maar naar de laatste BMW's, de achtervork heeft allerlei extra voorzieningen om de reactie-krachten van cardan/achterwiel onder
controle te houden. De luchtkoeling zou veel te grote cilinders geven en bij dergelijke vermogens zich ook niet meer automatisch kunnen aanpassen. Er zijn
zoveel complicaties zodat je kan stellen dat ze daar in Duitsland
het typische boxer-concept eigenlijk hebben moeten verlaten.
Ik hoop dat onze clubleden na dit stukje begrijpen dat boxers een
hele specifieke groep van motoren vormen ( met een grootse historie )
en dat de Ural's en de Dnjepr's tot de laatsten behoren.
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Russian progres.
Hierbij doen we graag een verslag van ons bezoek aan de Ural fabriek te Irbit.
fam. Koedoot.
Op 13 mei zijn wij (mijn zoon en ik) begonnen aan onze reis naar Irbit.
We gingen met de trein van Roosendaal naar Keulen, waar wij de andere genodigden zouden treffen, om gezamenlijk verder te reizen, zoals de officiele
Duitse importeur, de Zwitserse importeur e.d. Ook was herr Warncke aanwezig.
Het inchecken bij Ural airlines gaf al direct reden tot lachen.
Normaal vraagt men dan roken of niet roken en of je al dan niet een plaats bij
het raam wil. Zo niet bij Ural airlines. Voor niet roken, moest je volgens mij een
deal met de omringende passagiers maken en voor een plaats bij het raam,
moest je zorgen dat je als een van de eersten het vliegtuig in ging. Verder alle
lof voor Ural Airlines, zeker in vergelijking met de KLM.
We kwamen om 21.00 uur in Ekaterinburg aan, hetgeen 01.00 uur Oeralistische tijd is.
Vervolgens hadden we nog ruim een uur nodig om door de douane te komen.
Er stonden heel geduldig twee auto's met chauffeur te wachten om ons naar
Irbit te brengen, hetgeen nog altijd plm. 300 kilometer verder naar het einde
van de wereld is. Na de nodige mist, kuilen, gaten e.d. kwamen we om 06.30
uur in het hotel aan. Het was het beste en slechtste hotel in Irbit, ofwel het
enige hotel. We besloten om een luxe kamer te nemen.
Vanaf het eerste moment begrepen we waaruit de luxe bestond.
Luxe 1: We hadden gordijnen die het raam voor een derde konden bedekken,
doch de lichthoeveelheid werd niet gereduceert.
Luxe 2: We hadden een met tape aan elkaar geplakt bedlampje met een werkend peertje.
Luxe 3: We hadden warm water. De boiler bevond zich boven het toilet en had
een dusdanige afmeting dat we konden kiezen uit de volgende mogelijkheden:
plassen met een grote boog of met je neus tegen de boiler in de limbo dansers
houding. Maar we hadden warm water.
Luxe 4: Een sportzaal op de kamer. Dit heette officieel douche. Maar bij gebruik
moesten we zoveel acrobatische toeren uithalen om van druppel naar druppel
te springen, zodat we hem maar omdoopten tot sportzaal.
Vrijdag hebben we gedeeltelijk verslapen om weer bij te komen
s'Middags in Ural city rondgelopen en zachtjes aan de fabriek gesnuffeld
Zaterdag zijn we met z'n allen naar de markt geweest.
Om interessante dingen te kopen, moet je hier echt heel goed opletten anders
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opvang. Een dwars geplaatste boxer heeft de beide cilinders volledig vrij
in de wind. Staande cilinders hebben vaak problemen omdat ze achter het
voorwiel en achter de framebuizen zitten. Bij de eerste boxers werd
het voordeel van deze opstelling niet echt ingezien want de
koelvinnen waren in de lengte van de cilinder geplaatst. Het bijzondere van de
standaard plaatsing van de koelvinnen bij een dwarsgeplaatste boxer is het feit
dat de koelvinnen perfect zijn voor de rijwind maar wanneer de
motor zo langzaam rijdt dat er geen rijwind is; dan is er ook nog koeling
door de verwarmde lucht die tussen de koelvinnen opstijgt ( convectie ).
Dit is uniek aan de dwarsgeplaatste boxer. Door dit grote voordeel
konden de Duitse legermotoren zowel snel doorrijden als een lopende kolonne
begeleiden.
De smering kan ook heel eenvoudig. Wanneer er maar olie bij de krukas komt
dan slingert die het wel voldoende rond. Bij staande
cilinders moet de kop met aparte olieleidingen gesmeerd worden en krijgen de zuigers niet vanzelf
voldoende smering. Verder kunnen we nog het
voordeel van een laag
zwaarte punt noemen.
Boxers in de lengte geplaatst ( for and aft ) hadden alleen het voordeel van
de simpele balancering en
het lage zwaartepunt. De
koeling was zwak te noemen. De voorste cilinder zat direkt achter het
spatbord en de achterste kreeg de hete lucht
van de voorste cilinder als koeling. De plaatsing
van een versnellingsbak gaf ook de nodige problemen. Naast, boven of onder
het motorblok want achter kon niet, omdat het geheel al zo lang was.
Toen de boxer opkwam was er ook nog het grote voordeel dat de
cilinderkoppen zo gemakkelijk bereikbaar waren Toendertijd waren de
benzine en de smeerolie nog niet zo ontwikkeld en moesten kleppen en
cilinderkoppen vaak schoongemaakt worden.
Na deze opsomming van voordelen moeten toch enkele zwakke punten
genoemd worden, omdat zij de reden zijn dat dit type motorblok weer aan
het verdwijnen is. De smering is altijd redelijk, maar eigenlijk krijgt altijd de
cilinder aan de omhoog draaizijde ( bij ons en in de meeste gevallen
rechts) teveel smering. Daardoor wordt het steeds moeilijker dit type
motorblok aan de keuringseisen te laten voldoen. Wanneer je de cilinders of
de cilinderkoppen wilt vergroten telt die vergroting dubbel mee,
The Russian Twin
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De BOXER
Na mijn artikeltje over de neven en nichten van de Ural's en de
Dnjepr's heb ik een paar reacties gehad. Deze reacties gingen allen over de
vraag, wat is wel en wat is niet een typische boxer-motorfiets.
Wat men tegenwoordig met de typische boxer-motorfiets ( men roept
dan iets van BMW ) bedoelt is, volgens mij, een cardan-motorfiets
met een dwarsgeplaatst twee-cilinder-boxer-motorblok en niet te vergeten
de luchtkoeling. Op dit punt is de nieuwste BMW eigenlijk al geen
echte boxer meer.
Het boxer-motorblok werd veel gebruikt wanneer men een simpel en
verhoudingsgewiijs klein motorblok nodig had, dat toch nog de nodige
PK's kon leveren. Voorbeeld zijn de vele motorfietsen maar ook de Lelijke
Eend, de Kever, het DAFJE, Panhard, FIAT, Porche enz. enz. Bij motoren is
er het voordeel dat het blok geen lengte of hoogte
van het frame
vereist, maar er aan
de zijkanten
uitsteekt.
Een boxer is
simpel van
constructie
omdat bv de
krukas/zuigers combinatie niet gebalanceerd hoeft
te worden. Als de
krukaswangen maar
hetzelfde zijn en de
zuigers even zwaar zijn
dan loopt het geheel
mooi rond. Gaan er grotere zuigers in; geen probleem, als de zuigers maar even zwaar zijn.
Motorfietsen met staande
cilinders konden behoorlijk gevoelig zijn wat betreft de balancering.
Aan een boxer hoef je niet veel te rekenen om het goed te laten
functioneren. Ideaal in een tijd dat er nog geen goede rekenmodellen
waren. Omdat de krukas even hoog ligt als de zuigers is er ruimte zat
voor een oliepan. Bij staande cilinders is er weinig ruimte voor de olie
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zie je niets, omdat alle delen tussen bergen kleding verstopt liggen.
Voor de zaterdagmiddag was er een zijspanmotorcross georganiseerd voor ons,
met uiteraard vele Urals. We hebben hier leuke ideëen opgedaan m.b.t. noodreparaties. Zaterdagavond hadden we een diner met vele prominenten uit de
stad welke later misschien nog van pas zouden kunnen komen, zoals de stadsdirecteur (burgemeester), hoofd van politie, de gevangenisdirecteur enz. Diverse van deze figuren kwam je dan ook te pas en te onpas in de stad tegen.
Maar beter een goede vriend dan een slechte ambassade.
Een Russische gevangenis is geen luxe hotel zoals bij ons, zou
later blijken.
Zondag was rustdag en hebben we met de bedrijfsbus de omgeving onveilig
gemaakt, omdat we waarschijnlijk de enigen waren die verkeersregels kenden
of dachten te kennen.
Maandagmorgen lag er 20 centimeter sneeuw, welke ook zeer snel weer weg
was ook. De temperatuurswisselingen zijn enorm. We hadden die morgen een
kennismakingsgesprek met de nieuwe top. De Ural fabriek is sinds enige tijd
volledig geprivatiseerd en de complete top is vervangen door mensen die aanzienlijk commerciëeler denken.
De tijd van nutteloze experimenten en prestige objecten is voorbij. Men weet

Voor motoren met 6 of 12 volt
gelijkstroom dynamo, Zo als
b.v M72-K750-IZH49IZH56....enz.
(6 en 12 volt omschakelbaar)
PM = plus aan massa
MM = min aan massa
Marco boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel:0229-543715
Fax:0229-543715-8888
Email: .boelis@pbc.be.philips.com

The Russian Twin

Afm:50-50-40mm fl 82,50Afm:40-20-43mm fl 122,50 *
Excl.verzendkosten
* enkel 6vmm evt. speciale voet
voor BMW
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nu dat er een kwaliteitsproduct geleverd moet worden, hetgeen de naam en
dus de winst ten goede komt. Diverse modificaties en veranderingen, om welke
door diverse importeurs verzocht werden zijn de laatste 2 jaar ook grotendeels
doorgevoerd en uit het gesprek kwam ook duidelijk naar voren dat dit ook gecontinueerd zou worden.
s'Middags hadden we een rondleiding door het testcentrum en het privé
museum (boven het testcentrum). Dit testcentrum wordt uitsluitend gebruikt
voor eigen gebruik en ziet er dan ook uit als een martelkamer. We hebben hier
dan ook demonstraties gehad van de ergste griezeldaden die je met een motor,
of onderdelen hiervan kan doen. Het museum bestond uit 3 zalen. Een zaal met
complete Urals, een zaal met Europese en vroeg-Japanse troffeëen (zoals de
eerste Goldwing) en een hal met alle motorblokken welke in de loop der jaren
gebouwd zijn.
Zaal 1 bevatte vele Ural modellen waarvan wij totaal geen weet hadden, van 2
cilinder 2-tact (met 4 carburateurs) tot 1000cc Urals.
Zaal 2 bevatte vele motoren waar men hier van gaat kwijlen,
zoals: Harley Davidson Liberator in volledige legeruitrusting, Vincent, Ariel
square four, NSU condor enz.
Maar het leukste was zaal 3, met de motorblokken.
Hier trof men de meest vreemde uitvoeringen, met geforceerde luchtkoeling,
met vier kleppen per cilinder, met desmo systemen, met turbo, een 1300 cc
stermotor, een wankelmotor en nog veel meer. Later zal ik op diverse uitvoeringen en motoren nog terugkomen (als er gebrek aan copy is).
Dinsdagmorgen naar de fabriek voor een vergadering met de volledige technische directie. We hadden voor ons vertrek met elkaar afgesproken dat we al
onze wensen kenbaar zouden maken. We stonden versteld dat alle ten tafel
gebrachte ideeen ook werkelijk serieus genomen werden. Over onze opmerkingen en suggesties op technisch gebied en afwerking was men zeer enthousiast.
Nu waren we dan ook met een team dat wist hoe een Ural in elkaar zat.
Dinsdagmiddag kregen we een eerste rondleiding in de fabriek.
We stonden versteld van wat er hier in enkele jaren veranderd was.
Alle lopende banden waren verdwenen en vervangen door moderne interne
transportsystemen. Een aanzienlijk deel van de machines zijn nu computer gestuurd of volledig gecomputeriseerd. De vloeren zijn schoon en er is enorm veel
daglicht De versnellingsbakken worden ook niet meer met een moker dichtgeramd maar op een normale manier in elkaar gezet.Wat ook opviel was
dat er nergens flessen vodka stonden, of er mensen als een balletje door de
fabriek doolden. Er mag namelijk niet meer gedronken worden tijdens het
werk. Dat geldt ook op directie niveau.
(Vervolg op pagina 19)
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Wereldreis op een Dnepr
Voor de avonturiers onder ons, die nog altijd dromen van een
èchte lange tocht met hun Russische stalen ros, is er nu het boek:
"Speichenbruch und Motorschaden" van de Zwitser Gerhard Iten.
Samen met zijn vriendin Lucia heeft hij ruim twee jaar door Azië,
Australië en Nieuw-Zeeland getrokken en daarbij 53.000 kilometer afgelegd
op zijn 2e-hands Dnepr MT16, die bij aanschaf reeds was voorzien van een
BMW boxer-blok uit een R80 G/S.
Minutieus doet Gerhard in zijn boek verslag van zijn avontuur; de
belevenissen, de kennismaking met de inheemse bevolking, hun cultuur en de
steeds weer adembenemend prachtige natuur, maar ook van de nare
grensformaliteiten, de ontberingen, de corruptie en de hardnekkige,
mechanische pech.
Opvallend is wel, dat de meeste pech-gevallen van Gerhard zich
voordeden aan het BMW motor-blok. Onderweg worden de motor en de
versnellingsbak ongeveer drie keer totaal gereviseerd; krukas-lagers,
cilinder-draadstangen, olie-keerringen, versnellings-lagers, enzovoort, het kan
dus allemaal stuk. Wellicht was het originele Dnepr 650 blok, speciaal gebouwd
voor de russische outback, wat beter bestand geweest tegen de slechte wegen,
stof, onzuivere benzine, en matige olie-kwaliteiten.
Het boek bevat ruim 230 pagina's nuttige informatie over routes,
reis-documenten, kosten, medicijnen, reserve-onderdelen, enz., maar ook
voor de minder avontuurlijke lezers biedt het in ieder geval een paar
avonden (duits-talig) lees-plezier.

Ural Dnepr Club Nederland

Agenda 1999
14 november Tweede jaarlijkse onderdelenbeurs op de gebruikelijke lokatie te Kesteren.
Locatie :
'T Vanck
Industrieweg 4
Kesteren
Onderdelen, motorfietsen, etc. kunnen hier van
eigenaar wisselen. Vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur
Vanaf Rhenen :
Afslag : Kesteren-Opheusden
Richting Opheusden volgen
Na Adria (benzinestation) 2e weg links
Vanaf A15 :
Richting Rhenen, 1e stoplicht rechtsaf
1e weg rechts (Broekdijk)
over spoorweg 1e rechts, dan 1e links
17,18,19 December 1999

Marcel Hogt

Laatste Vehikel van de eeuw in Utrecht.

Titel:
Auteur:
Uitgeverij:
ISBN:
Prijs:

22,23,24 Januari 2000
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"Speichenbruch und Motorschaden”
Gerhard Iten.
Verlag Martin Franitza (1996).
3-9801491-9-6.
f. 57,=
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Het eerste Ardennen- treffen van deze eeuw op de vertrouwde locatie te
Jalhay. Meer info volgt.
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Beheerder:
HansWakka
Tel:
050-5413846
Giro clubwinkel :
856302
t.n.v. H. Wakka te Groningen
Bestellingen:
Vooraf kontakt opnemen met Hans over het gewenste boek, daarna
geld overmaken op de clubwinkelrekening.
De prijzen zijn inclusief B.T.W., en porto in Dfl.
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
Ural
M72
M72
M63
M63
M66
M62-67
M62-67
IMZ-8.103
IMZ-8.123
IMZ-8.123
Diversen
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kano kon niet volgens de verhuurder, een en ander in verband met de extreem
lage waterstand in de Ambleve. Wat zo’ n dammetje in een riviertje achter de
camping al niet te weeg kan brengen, in heel België gebrek aan water, of zou
het door de aanhoudende droogte komen.

Clubwinkel

Type

Ural Dnepr Club Nederland

The Russian Twin

En zo kwam de laatste vakantie dag in zicht en werd het tijd om weer naar
huis te gaan. Het was al heel lang zonnig en warm geweest en dus vonden de
weergoden dat het tijd werd voor een beetje regen. Onze laatste nacht op de
camping werden de sluizen geopend en werd het hemel water over ons uitgestort. In de stromende regen de spullen ingepakt en op de Dnepr gestouwd.
Gehuld in m’ n leren motorkleding en regenpak contactsleutel omgedraaid benzinekraan geopend, gevlotterd, choke open en starten maar, niet dus na enkele
(20) malen trappen en enkele pogingen motor aan te duwen, spoot het zweet
uit m’ n lichaam, ik had m’ n regenpak beter uit kunnen laten. Weer het gereedschap tussen de bagage vandaan gezocht en een bougie gedemonteerd.
Verzopen dus, nieuwe bougies (never leave home without them) gemonteerd
en zonder choke gestart, na twee trappen kwam hij pruttelend en ploffend op
gang. Snel op weg en maar zien hoe ver we komen. Het was inmiddels droog
geworden en na ongeveer een uur rijden was al het water uit de Dnepr verdwenen en reed hij weer als een trein Verder zijn we zonder problemen thuis
gekomen.
Door met de Dnepr op vakantie te gaan en de lokale wegen te volgen zijn wij in
Nederland op voor ons nog onbekende locaties geweest en hebben we direct
bij vertrek de vakantie rust gevonden, geen gestress op snelwegen en een rustige snelheid waardoor de omgeving beter op ons kon inwerken. Jullie als ervaren berijders van Russische motoren weten ongetwijfeld wat ik hiermee bedoel.
Voor ons is deze vakantie voor herhaling vatbaar.
Happy driving.

Sander, Denise en
Harry Zethof

The Russian Twin
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volgende dag de band leeg laten lopen en m’ n laatste drie reserve spaken gemonteerd (wie nog spaken voor me heeft laat het even weten) nu pas bedacht
ik dat ik geen compressor of bandenpomp mee genomen had, je neemt ook
altijd het verkeerde gereedschap mee. Het reservewiel dus maar monteren en
een benzinepomp opgezocht. In het vervolg de spaken maar vervangen bij een
benzinepomp, scheelt een hoop werk.
De derde dag wat rond gereden in de omgeving en naar de stuwdam van Lac
de la gileppe gereden. Het waterpeil was extreem laag, onze poging de rivier te
dempen was kennelijk redelijk gelukt. Na nog wat dagen te hebben rond gereden en gewandeld werd het tijd m’ n belofte ten aanzien van de kabelbaan aan

Ural Dnepr Club Nederland

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

10,00
25,00
5,00

Verdere gegevens zoals kleur, maat
etc.
bel Hans!

de kinderen in te lossen dus op naar Coo, uiteraard via een leuke route door de
hoge venen, het hoogste punt van België, via het circuit van Francorchamp,
twee rondjes gedaan, een opwarm-ronde en een snelle ronde om het ronderecord wat scherper te stellen, meneer Verstappen heeft dus een tijd te verbeteren. In Coo de watervallen bezocht en de kabelbaan. En tevens het plan opgevat om een keer te gaan kanoën. Langs een zeer mooie route met zeer steile
wegen, het leek af en toe wel een achtbaan zo steil en snel als we naar beneden vlogen, via Spa weer naar de camping, onderweg een wegwerp BBQ, vlees
en drank opgepikt en voor de tent een kampvuur gestookt en het vlees gegrild.

UDCN

Het weer werkte nog steeds mee dus na een bezoek aan de grotten van Remouchamps maar weer naar Coo gereden om te kanoën. Sander werd te jong
bevonden om alleen te kanoën dus wilde we een eenpersoons kano voor Denise en een tweepersoons kano voor Sander en mij huren. Die twee persoonsPagina 32
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benzine over het asfalt laten lopen, gelijk het motorblok ontvet, oranje draad
gevolgd tot in kilometerteller behuizing, stekker gelost en schoon gemaakt,
geen resultaat. Heee, de draad vanaf de stekker gaat het stuur in shit de dodemansknop. Door het kantelen van de tanktas tegen het stuur was de dodemansknop bediend. Probleem opgelost en met een halfuur vertraging de reis
voortgezet.

URAL SOLO EN ZIJSPANMOTORFIETSEN
NU OOK LEVERBAAR:
TWEE KLEURIGE MOTOREN
MOTOREN MET ELEKTRISCHE STARTER
MOTOREN MET AANGEDREVEN ZIJSPAN
DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPANAANDRIJVING
TEVENS DIVERSE GEBRUIKTE MOTOREN

Bij Gorinchem de snelweg op om de Merwede over te steken en direct na de
brug de snelweg weer af, over de dijk richting Oud Heusden. Om wat van de
verloren tijd in te halen vanaf Weert via Maaseik naar Valkenburg gereden, In
Valkenburg niet gestopt en Sander en Denise belooft in België een kabelbaan te
zoeken. In Vaals gestopt bij het drielanden punt voor de benodigde foto’s en
om te eten. Denise en Sander zaten er door (om ca 8:00 vertrokken en om ca
17:00 in Vaals is een hele zit, ook in een comfortabele Dneprbak) en wilden het
liefst een camping opzoeken. Na te hebben gegeten en wat te hebben rondgewandeld heb ik ze weten te overtuigen dat Eupen niet ver meer was en dat het
beter was om door te rijden. Ik had nl geen zin voor een nacht de tent op te
zetten. En inderdaad om 21:00 uur stonden we bij camping Wesertal langs de
weg tussen Eupen en Jalhay.
De tweede dag de motor laten staan en lopend boodschappen gedaan in Eupen, ‘s middags met de kinderen verwoede poging gedaan om de rivier te dempen met de in deze stroom aanwezige stenen en een eigen stuwdam met bijbehorend meer te creëren. Na het avond eten olie peil gecontroleerd en geconstateerd dat voor drie spaken in het achterwiel de reis te lang geweest was. De

ALLE MOTORFIETSEN WORDEN UITERAARD MET
KENTEKENS GELEVERD
MOGELIJKHEID TOT HET OFFICIEEL REGELEN
VAN KENTEKENS VOOR ZOWEL URAL ALS DNEPR,
mits motorfiets in goede staat verkeert.
ONDERDELEN VOOR ZOWEL URAL ALS DNEPR UIT
VOORRAAD LEVERBAAR
EIGEN IMPORT
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Met de Rus op vakantie

(Vervolg van pagina 14)

Omdat ik nu, na het overlijden van Els, huisman ben en de zorg voor onze
kinderen op me heb genomen heb ik kunnen genieten van maar liefst 6 weken zomer vakantie. In tegenstelling tot vorig jaar werkte het weer ernstig
mee (in de vorm van een hitte golf) om met de motor op vakantie te gaan.
Met z’n drieën op een Kawasaki ZXR 750 naar het buitenland scheuren leek
mij, afgezien van wat de wetsdienaar daarvan zou zeggen, geen goed idee,
ook in verband met het meenemen van de benodigde bagage diende een oplossing te worden gevonden. De Dnepr dus. Het kofferrek met topkoffer wat
ik van Jos Luyckx had gekregen was reeds voor het treffen in Nederhorst den
Berg gemonteerd en kon nu zijn nut bewijzen.

Er is sinds de overname ook een serieuze kwaliteitscontrole.
Elk onderdeel heeft een eindverantwoordelijke. Vervolgens heeft elk samen gebouwd deel een eindverantwoordelijke en zo gaat het door tot de motor klaar
is. Ook gaat elk motorblok op de testbank alvorens hij ingebouwd wordt.

Om het geluk niet te veel te tarten besloten we niet verder dan België te
gaan, voor het weer was het ook niet nodig verder te reizen. Eupen, in de
buurt van Jalhay leek mij ver genoeg, dit hebben Jos en ik immers dit jaar al
eerder tervergeefs geprobeerd te bereiken (Wintertreffen).
Nadat Denise terug was van scouting kamp is de Dnepr gepakt en gezakt en
zijn we vertrokken. De snel- en autowegen mijdend via landelijke wegen naar
Eupen was ons doel, waarbij we tevens de bekende Limburgse plaatsen Valkenburg en Vaals zouden aandoen.

Om 18.00 hebben we het motorblokken en versnellingsbak- gedeelte gehad.
Woensdagmorgen opnieuw vergaderen, nu met de exportmanager en consorten. Onder andere over de Europese typegoedkeuring.
Het gesprek loopt goed en we hebben dan ook hele goede hoop dat dit geen
problemen zal geven. Men is al enige tijd bezig en diverse certificaten zijn er
dan ook al. Dit jaar hoopt de fabriek ook de felbegeerde ISO certificaten te krijgen. Op onze vraag wat thans nog het verschil is tussen de locale en de export
Ural kregen we als antwoord dat er geen verschil meer is omdat er nog maar
een kwaliteit geleverd wordt. Een onderscheid heeft momenteel toch geen nut
meer, omdat 87% van de motorfietsen geexporteerd wordt. De rest van de dag
hebben we de fabrieksrondleiding voltooid.
We hebben nog niet alles gezien, maar wel hetgeen wij belangrijk achten. We
waren zeer onder de indruk van de gigantische lakstraat.
Alle vervoer op het terrein gebeurd met Urals in velerlei uitvoeringen zoals, gie-

De rit begon voorspoedig, bij Gouda kwamen we een aantal oldtimers tegen
waar onder enkele Vincents met zijspan, welke deel namen aan een meerdaagse run door Nederland. Tijdens het wachten voor het veer van Groot
Ammers groeide de groep oldtimers gestaag en werd ik door enkele Engelsen gevraagd naar het bouwjaar van mijn gelände-gespan (BMW dus). Na
uitleg dat het om een Dnepr ging uit 1987 liepen ze neusophalend terug naar
hun eigen troetels, maar omdat ze onze overtocht met het veer betaalden zij
het hen vergeven. Bij het verlaten van het veer gingen wij links richting Gorinchem en de oldtimers rechts richting kinderdijk.
Vlak voor Gorinchem leek het mij verstandig, omdat de reserve tank geen
plaats had kunnen vinden tussen de bagage en thuis achtergelaten was, te
tanken. Gestopt, tanktas half los en opzij geklapt en de tank gevuld, tas weer
terug gezet betaald en aantrappen, nog eens trappen, nog eens en nog eens.
Aanduwen dan maar, niets geen plofje, wilde hij nu al niet meer. Overijverige
sleutelaar als ik ben het gereedschap tussen de bagage vandaan gezocht en
een bougie gedemonteerd. Mijn vermoeden werd bevestigd, vonkjes op. Na
enig zoeken bleek er geen spanning op de plusdraad naar de bobine te staan.
De zekeringen gecontroleerd probleem niet verholpen, dan de draad maar
volgen en contoleren op breuken, de tank demonteren en de zojuist getankte
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twielen, vrachtbakken, aanhangers en een heeeeeele grote vrachtwagen.
Als laatste kregen we de nieuwe modellen te zien. De eerste Cobra's (hardtales)
stonden klaar, alsook de Wolf.
De Wolf is een 750cc cruiser, met uiteraard een electrische starter en forward
control. In het voorwiel bevindt zich een dubbele schijfrem en ook in het achterwiel bevindt zich een schijfrem. Dit model heeft niets meer te maken met de
ons bekende Ural. De eerste 2 stuks zijn gebouwd om uit te testen. Men verwacht half volgend jaar met de productie te beginnen, doch wij willen proberen
er in de herfst 1 naar Nederland te krijgen onder het mom van uitproberen onder Europese omstandigheden.

Ural Dnepr Club Nederland
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Frans van Loon
HEESCH

Om 17.00 uur hadden we een laatste afrondend gesprek met de general manager, de technisch directeur en de exportmanager. Aansluitend was er in de
directiekamer een afscheidsdiner georganiseerd. De general manager vertelde
ons dat dit voor het eerst sinds de oprichting in 1945 was gebeurde.
We vertrokken donderdagmorgen met een voldaan gevoel op weg naar huis.
Het toestel van Ural Airlines stond al klaar. Nog even een laatste shot met de
videocamera over de luchthaven dacht ik. Deze shot is niet geheel gelukt omdat ik door een bewakingsfiguur op mijn schouder werd getikt en er een heen
en weer bewegend vingertje voor mij verscheen. Gelukkig had ik deze figuur
tijdens de paspoortcontrole wat pegeltjes gegeven, zodat het hier bij bleef en ik
de camera en band mocht houden. Tijdens het taxien naar de startbaan zag ik
waarom hier niet gefilmd mocht worden. Al met al een geslaagde reis met resultaat, foto's en video's want in de fabriek mochten we alles zonder problemen
filmen.

Dnepr Motoren
Dnepr Onderdelen
Uit voorraad leverbaar

Later dit jaar als de video's afgemonteerd zijn zullen we ze vertonen. We maken er dan nog melding van in het clubblad
groetjes

Rechtstreeks import uit de Oekraine

Gossie

Frans van Loon
Middelste groes 11
5384VV Heesch
Tel:0412-454445
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Najaarstreffen 1999

Honden in het zijspan

Alvast een voorproefje van de foto’s van het najaarstreffen . Veel
plezier ermee en op de
website staan er nog veel meer.
Gewoon even surfen naar

Van Patty Muller ontving ik een oproepje waarin
ze vraagt hoe honden te vervoeren in een span.
Heeft iemand er wat commentaar op en geen mogelijkheid op dit via Email te meldden, bel mij
dan even. Ik probeer dan even haar telefoonnummer o.i.d. te verkrijgen.

www.casema.net\~bvanham

Nummer 37, Oktober 1999

Benno

en de link op de voorpagina
volgen.

Omdat mijn Email niet goed is geinstalleerd kan ik niet rechtstreeks vanaf de
ural/dnepr site mailen en het club-emailadres staat niet op de site vermeld. Die
van jou wel. Vandaar dit bericht aan jou.
heeft iemand ervaring met het geschikt maken van het zijspan voor met meenemen van honden. Wij hebben twee flinke honden (labrador en duitse herder)
en vragen ons af of het mogelijk is om deze zodanig in een zijspan te proppen
dat ze zelf ook nog een beetje lol houden in een motorritje. Kan dat, en zo ja
hoe? Email: micpat@xs4all.nl of shift.alt@worldonline.nl
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Voor solo MT11; solo achtereindoverbrenging of tandwielenset
v. Grundsven, Bijenstraat 3, 4105 DX
Culemborg.
tel: 0345-533274
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.
Gezocht :

Nummer 37, Oktober 1999

Tel. 0475-595589
Te Koop:
Goldwing G1100 '81 met EML zijspan
1.5 persoons Bijzonderheden: 107.000
km, heated grips, div. chroom, LPG In
zeer goede staat, logboek voorhanden,
Inclusief aanhanger
Vraagprijs Hfl 14.000,Eric van Gasteren, tel 077 - 4673606
gasteren@natlab.research.philips.com

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.

Bij uitzondering een Jap op de foto
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reedschap, pompje en hoge kwaliteit
hoes 8850 km op de teller Nlg 2250.bel: 020-4223558 of 020-4221655 en
vraag naar Michael of Ingrid
ook via e-mail: I.Winter@inter.NL.net
of M.Lucassen@inter.NL.net
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U.D.C.N. Boxer Puzzle

Marcel Hogt:053-4303543.

HORIZONTAAL:

VERTIKAAL:

Gezocht:

3: Liggende 2-cilinder.
5: Clubblad UDCN.
6: Binnenste Uitlaat.
7: Jongensnaam.
9: Stalen rijwiel.
11: Stalen wiel-hoepel.
15: Muntje.
20: Ontstekings-onderdeel.
22: Voorwaarts.
24: Bezigheid met leren kleding.
25: Motor-merk.
26: Ontkenning (Eng.)
27: Kinder-verlamming.
28: Rechts (Fra.)
29: Roomse Heilige.
31: Moeder.
32: UDCN-steunpunt Hilversum.

1: Vervoermiddel.
2: Soort puzzel.
3: Bruto Register Kilo.
4: Europeaan.
8: Soort kabel.
10: Modern rem-systeem.
11: Vrije Universiteit.
12: Dier met stekels.
13: Landbouwkundig Ingenieur.
14: Gereedschap-merk.
15: Aandrijf-principe.
16: Elektron-Volt.
17: Noord-Atlantische org.
18: Ten Name.
19: Op leven betrekken
21: Oude Mijl Paal.
23: Trinitrotoluol.
30: Harley-Davidson.
31: Mijns Inziens.

Tel: 0499-373808
Yuri schaar
Molenstraat 5b Best
Te koop :

Gezocht :

Motorblok van Jupiter 2 cyl. 350cc
met electr. onsteking redelijke staat,
probleem met versnellingsbak.
diverse reserveonderdelen, carburateurs, Prijs n.o.t.k.
Tevens gezocht voorwielremset van
een jupiter voor op mijn zijspan.

Ik kom graag in het bezit van een
sloopfiets Dnepr MT11, aan de motor of het frame worden geen eisen
gesteld, alleen een frame is ook
goed, er moet echter wel een NL
kenteken bij zitten. Reacties kunnen
gemaild worden naar
Sirius.eurofood@wxs.nl.

Tel. 026-4421636, Ronny

Gezocht :

Gezocht :

Dnepr K750 of MT16.

"nieuw" blok voor een M72 plus kennis,zin en tijd om het te helpen inbouwen. Ineke Aarens, Tricht
(Gelderland)
Tel: 0345-573333

Staat: Niet belangrijk, moet wel
compleet zijn. Kenteken: Voor MT16
vereist, voor K750 niet noodzakelijk.

M72, SOLO, kleur groen 750 cc.
Intakt, Prijs Fl. 3000,-

Ruilen :
Wie wil een Dnepr MT9/MT10 soloeind-differentieel met
9/35 overbrenging ruilen tegen mijn
8/37 differentieel (dus met lagere
Pagina 26
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gearing)?

Beste mensen,
Omgeven door een benzine zweetlucht, ben ik dringend op zoek naar
een druppeltank van mijn Ural MT10
('72) . Kunnen jullie wellicht een
adv. zetten ?? Op het moment rij ik
door NL en B, en ik kom 'm graag
direct ophalen. Graag bellen naar
Edwin (0653485664).

Te koop :

Ural Dnepr Club Nederland

Marcel Hogt.

Prijsindicatie: Max. F2500,Eric van Gasteren,
Tel 077 - 4673606
mailto:gasteren@natlab.research.phi
lips.com
Gezocht :

The Russian Twin
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Te koop aangeboden / gevraagd :
Dit keer een goed gevulde rubriek. Hopelijk geen voorteken van slechte tijden
maar een gezonde vermenging van diverse bloedsoorten. De volgende keer
beginnen we wel met een schone lei. Mocht je je eigen advertentie zien die inmiddels overbodig is, geef dit dan even door.

De redactie
Te koop :
Ural Solo met solo overbrenging bj
1992 km stand 300km nog nieuw!
met veel chroom
Fl 3950Tel:058-2541777
Te koop :
Dnepr MT11 650 cc met zijspan
Bouwjaar 21-9-94, op de weg sinds
1-6-99.
Pas helemaal gereviseerd, origineel
30 km gereden.
Vraagprijs Fl. 4000,- Tel . 0104198118
Te koop :
Solo Dnepr M66 1976 met kenteken, Dnepr zijspan zonder kenteken, en nog veel onderdelen. Alles
in een koop.
Vraagprijs Fl. 2450,te bevragen bij:
W. Pot
Kroostwijk19
1462 Pa Middenbeemster
Tel : 0299-684440
Te koop :
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wegens omstandigheden URAL tourist
met swingarm voor vering.
Type : IMZ-8 103 10 650 ccm Kilometerstand 3320 km
Bouwjaar 02-03-1992 met NL kenteken.
Vraagprijs F. 4000.=
J.J. Zwaan Tel. 036 5223882.
E-mail zwaan@gelrevision.nl
Te koop :
URAL Export uitvoering Type IMZ 8 10330 Bouwjaar 1992 De machine is geheel
in nieuwstaat en heeft slechts 150 km op
de teller. Met Solo gearing en Elektronische ontsteking. Rijkelijk voorzien van
chroomwerk Met NL kenteken. Prijs FL
4.500,- Tel 058-2541777
E-mail jan.wassenaar@wxs.nl

Ural Dnepr Club Nederland

Planeta sport 3000km,loopt goed,
kleur Geel met kenteken
Jupiter 5 Solo Geen Roest is goed
Ruilen tegen Ural of Dnepr solo moet
rijden met kenteken
Dirk Meinders
Irenestraat 26
1141 ES Monekedam
Tel:0299-654661

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 :

Te Koop :

For sale : Dnepr K-750 built 1961
with 90% authentic parts and a
whole sidecar of spareparts including
used engine + used gearbox etc
robzot@mail.ru

Dnepr 650
is er lopend uitgegaan
Vraagprijs f 500,=
tel: 015-2125073
06-22919456
Delft

Te koop :
I would like to offer a 1968 Ural M 63
solo motorcycle for sale,completly
restored ,painted to 2 colours. Im
moving out of city, and i have to sell
as soon as i can.
If somebody interesting about it,
please contact me, and make an offer!!!
Sincerely Attila
kozma@ipa.net
Te Koop :

Te koop :
Hefbrug voor motorfiets Zware uitvoering. met oprijplaat afmeting 200-51cm
hefhoogte 100cm prijs fl 300,Simon Zuurbier
Prins willemstraat 10
2991 BS Barendrecht
Tel:0180-615588
Te koop :

Dnepr MT 16 1992
Kenteken Nieuw! 16 km op teller
Vraagprijs f 3.000,=
tel: 036-5225646 (B. Zeineiuk)
Te Koop :
Dnepr MT-11
zijspan 650 cc, export model. Witte
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The Russian Twin

Te Koop :
Ural IMZ-8.103-30
Solo model veelchroom
Bouwj 1992 KM stand 50
Geen kenteken
prijs Fl.3200058-2541777
Te Koop :
Ural met zijspan, 94/95 Kenteken
Nieuw! Mooi, nul kilometer Vraagprijs
f 5.000,=
tel: 072-6223373 (Jaap Jansen)

Te Koop :
Ural IMZ 8 123 (zonder zijspan)
op Nederlands kenteken
bouwjaar 1992 met originele set ge-
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