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Steunpunten UDCN
April 2000

Straal van 40 KM
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Colofon

Uitgever
Ural Dnepr Club Nederland

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

Jos Luyckx
Fuikhoren 31
2201 Vt Noordwijk
josdin.corp@hetnet.nl

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

Copy en Foto’s
Alle copy dient schriftelijk of
digitaal te worden
aangeleverd. Bij voorkeur
digitaal in txt-formaat. Foto’s
als afdruk of gescand
opsturen, bij voorkeur zwart/
wit i.v.m. kwaliteit.  Foto’s
en 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

Bestuur
Hans Wakka
Sybrand Hoekstra
Nutte Visser
Jan Wassenaar
Benno van Ham
Jos Luyckx
Luit Postma

De laatste loodjes

nog één  keer een kolommetje als voorzitter, ja je
leest het goed ! Dit is de laatste keer dat ik als
voorzitter deze pagina mag vullen.

Toen ik indertijd als jullie voorzitter aantrad, heb ik
zelf al aangegeven dat er volgens mij geschiktere
kandidaten waren voor deze functie. Doch op dat
moment waren zij niet beschikbaar.

Als bestuur hebben we er toen gezamenlijk voor
gekozen om  in de eerste plaats de club draaiende
te houden, en op termijn te bezien hoe de zaken
zich zouden ontwikkelen. Dus rust in de tent. Ik
durf te zeggen dat ons dat best goed gelukt is.

Ik heb er mijn eerste kolommetje nog eens op na-
gelezen, en ik  ben blij om te constateren dat  de
meeste van mijn daar geuite wensen in vervulling
zijn gegaan. (nummer 32, mei 1998, voor wie het
wil nalezen)

Dat ondertussen ook het bestuur zelf flink is uitge-
breid, nadat we slechts eenmaal een oproep voor
ondersteuning hebben geplaatst, wordt door ons
opgevat als goedkeuring van het door het bestuur
gevoerde beleid. Ik vond dit dan ook een mooi mo-
ment om binnen het bestuur kenbaar te maken
dat ik graag weer 'gewoon' bestuurslid wilde zijn
i.p.v. 'mijnheer de voorzitter'.

(Vervolg op pagina 4)
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Daarbij is door mij  rekening gehouden met het feit dat het in een jubileum
jaar noodzakelijk is dat je als voorzitter voor de volle 100% betrokken moet
zijn bij de club.

Ik ben echter ook nog actief in andere organisaties, welke een groter beslag
op mijn tijd leggen dan voorheen. Mede daardoor ontbreekt bij mij  de gedre-
venheid waarvan ik denk dat de UDCN die op dit moment nodig heeft. Die
gedrevenheid vinden we echter wel bij Jan Wassenaar, die we bereid hebben
gevonden de bestuurshamer over te nemen. (misschien dat Nutte nog wel
eens vertelt hoe dat ging?).

Dat Jan het volle vertrouwen van de overige bestuursleden heeft spreekt voor
zich. In de praktijk heeft Jan de touwtjes al strak in handen en hij zal dan ook
op het voorjaarstreffen de algemene ledenvergadering leiden waarmee het
jubileumjaar geopend zal worden. Dat dit een spetterend jaar wordt daar
twijfel ik geen seconde aan.

Het neerleggen van de voorzittershamer betekent niet dat ik het bestuur ver-
laat, want werk is er genoeg de komende jaren, en daar wil ik graag een bij-
drage in blijven leveren.

Ook het beheer van de clubwinkel blijf ik doen. Dit jaar komt er op verzoek
van de kascommissie van vorig jaar ook een verantwoording van de financien
van de clubwinkel in de vorm van een (viereneenhalf) jaarverslag .(dat moet
ik nog wel even in elkaar draaien!)

Ik hoop jullie dan ook weer in grote getale te treffen op ons voorjaarstreffen!

Tot ziens in Windesheim!

Hans Wakka.
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Let op !!!

bovenstaand logo zul je dit jaar nog
meerdere malen gaan zien.
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Beknopte historie van de UDCN

De Ural Dnepr Club Nederland is in 1990 opgericht door een stel enthousiaste
motorfanaten, mede omdat er op dat moment geen importeur in Nederland
meer bestond. De daarvoor geldende typegoedkeuring was ingetrokken
zodat men terug moest vallen op dure ombouwsets of duistere praktijken om
toch maar een kenteken te verkrijgen. Ook het Oostblok was toen nog niet
zo open als nu.

Inmiddels zijn er voor Russische motorfietsen wel meerdere handelaren aan
te wijzen, ook dit is niet ideaal, maar biedt in ieder geval de mogelijkheid om
aan reservedelen voor deze min of meer betrouwbare vervoermiddelen te ko-
men.

Ook in deze warrige tijden is het fijn terug te kunnen vallen op enige oude
rotten in het vak, die wel weten waar Abraham de mosterd haalt! Schroomt u
niet een van de bestuursleden te bellen met vragen over uw (pas aange-
schafte) Rus, maar doe dat wel zo ongeveer tussen 19.00 en 21.00 uur.

Ok, even terug naar het onderwerp motorfiets. Onze club is vernoemd naar
twee van de meest bekende (en meest verkochte) Russische motorfietsen, de
Ural en de Dnepr. Buiten deze twee fietsen zijn er natuurlijk nog veel meer
merken, waarvan verreweg de meesten worden voortbewogen door een
tweetakt motor, maar de twee genoemde merken zijn wel het meest bekend
met hun 650cc boxermotoren sterk gelijkend op hun Duitse neven. De leek zal
van een afstand het verschil tussen beide fietsen zo 1,2,3 niet kunnen zien,
over de verschillen wordt verderop in deze site uitgeweid

Tegenwoordig worden binnen de club ook de Chinese Chiang Jiang motoren
vertegenwoordigd omdat deze een afstamming hebben die toch wel zeer ge-
relateerd is aan die van de Russen. Sterker nog, een verhaal doet ons ge-
loven dat uit een vorm van ontwikkelingswerk de Chinezen de oude
zijklepper-produktielijnen hebben gekregen van de Russen. Als gevolg hiervan
hebben zij enige verbeteringen of anders gezegd veranderingen aangebracht
in het originele concept. In essentie is en blijft het nog steeds de nage-
bouwde R71 van het beroemde Beierse Merk.

In het huidige jubileumjaar zullen we vaker aandacht proberen te schenken
aan de historie rondom onze motoren, de grote viertakten zijn nl. maar een
deel van de historie der Russische motoren. Over tweetakten en buitenbeen-
tjes een volgende keer meer.
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Van de Redactie

Voor jullie ligt het jubileum nummer (Mooie voorkant hé). 10 jaar en nog
steeds 'alive and kicking', ja zelfs vol bruisende ideeën en een groeiend leden-
bestand. Om dit goed te beginnen vind je bijgaande in dit blad reeds een
kleine (lang verwachtte en verzochtte) attentie voor de leden. Dus plak alles
vol ermee we hebben er nog veel meer in de clubwinkel maar deze twee krijg
je voor niets.

Een nieuw jaar, een nieuw begin zou je bijna zeggen. In de interne verhou-
dingen binnen het bestuur zijn wat mutaties geweest. Zo heeft Jan het voor-
zitterschap aanvaard en hebben we twee aspirant nieuwe bestuursleden, Luit
Postma en Jos Luykcx, beiden reeds bekend voor het merendeel denk ik. Luit
houdt zich vooral aanbevolen voor algemene hand en spandiensten. Jos komt
de redactie aanvullen nu Jan het hiervoor te druk gaat krijgen. Beiden heb-
ben zich het vorige blad reeds voorgesteld maar moeten nog officiëel geinstal-
leerd worden op het komende voorjaarstreffen. Kom daarom in grote getale
naar het voorjaarstreffen in Windesheim, hier gaat weer de fantastische en
niet te missen Algemene Leden Vergadering plaatsvinden, meer hierover ver-
derop in dit blad.

In meer opzichten een nieuw begin, aarzelend zullen we vanaf nu gaan be-
ginnen om toch wat kleine redactionele wijzingen door te voeren in jullie lijf-
blad. Hopelijk wordt dit goed ervaren en kunnen we door gaan met het blad
te verbeteren.

Aangezien we dit jaar hebben uitverkozen tot het jubileumjaar zullen er dit
jaar meerdere acties op touw gezet worden om dit jaar te vieren. Niet al deze
activiteiten kondigen we ver van tevoren aan dus blijf scherp,
kom naar de treffens en volg de brievenbus
nauwlettend. Voor je het weet ligt er weer iets
spectaculairs voor je klaar. Nu verder veel ple-
zier gewenst met het lezen van het blad en
tot ziens.

De redactie,

Jos en Benno
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Onderdelenbeurs te Kesteren.

Een weekje na Vehikel was het al weer zover. Een eerste onderdelenbeurs
van de Ural Dnepr Club op de bekende lokatie in Kesteren. Of het aan het
weer lag, de reclame die we op Vehikel gemaakt hebben of gewoon een toe-
nemende belangstelling voor onze Russiche rossen geen idee, maar het was
weer behoorlijk druk. Leuk ook om weer eens wat gezichten te zien die al wat
langer uit beeld leken.

Het aanbod zelf rijdende twee- en drie-wielers buiten was ook niet mis.
Variërend van een Kawa sportzijspan, oude Engelse en Italiaanse fietsen maar
ook hele nette Russen en zelfs twee daf-motor aangedreven Russen waren
aanwezig. Blijft toch altijd weer een bijzondere combinatie die altijd goed is
voor een beter kijkje ernaar.

Hopelijk komen uit deze beurs nog wat leuke fotos voort voor een volgende
publicatie. Zien we dan weer. Misschien een leuk fotootje voor de voorkant je
weet het maar nooit ?

Omdat ik zelf met Luit en Jos het jubileum en voorjaarstreffen aan het bespre-
ken was, is mij een beetje ontgaan of ook het aanbod van spullen een beetje
divers was. Ik heb het vermoeden van wel, want behalve Kees Vermeulen, de
familie Hofman en Jan Wassenaar met hun bekende voorraden was dit keer
ook Henk Wouters weer van de partij en Jan en Paula van Goss.i.e. Het lijkt
me dat er dus een behoorlijke variëteit aan aanbieders was voor de geinteres-
seerden.

Voor mijzelf was het te doen om een lekker kistje aan de zijspanbak, voor al
mijn gereedschappen, en een grotere jerrycan. Beiden willen nog wel eens
nodig zijn bij een Rus en om dan onder in een zijspanbak te gaan graven
(natuurlijk gebeurt dit altijd op weg naar treffens als alles vol ligt met spullen
en het gereedschap voor het gewicht onderin ligt).  Mijn wensen zijn wat dat
betreft weer vervuld dus ik ben weer gelukkig huiswaarts gekeerd. Tot de vol-
gende keer maar weer en laten we hopen dat we deze beurzen kunnen ge-
bruiken als uitjes en niet omdat alles weer eens stil staat met een vaag man-
kement.

Benno
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Moto-crypto

Uitslag "RT" februari 2000.
1.motorbrillen, 2.standaard, 3.moffen, 4.slang, 5.wintertreffen, 6.ontsteking,
7.bobine, 8.vastloper, 9.as, 10.bouchies.

Jubileum moto-crypto

1. Motormerk met ster-allure. (14)
2. Met je hoofd in de wolken zit je erop. (8)
3. Naar beneden loopt het op rolletjes. (5)
4. Een verwarde geest houdt je alert. (11)
5. Urine onderzoek? (9)
6. Metalen vitrage langs de grens. (14)
7. Man van ijzer trekt alle registers open. (6)
8. Minister schenkt explosieve mix. (15)
9. Het lijkt of hij gooit. (12)
10. Onderdelen genoeg, voor elke portemonnaie. (7)

Mensen neem die moeite en stuur je oplossing, onder de vermelding van
"moto-crypto", per ansichtkaart/briefkaart naar: Lunetstraat 58, 4814 AL
Breda.
Uit de goede inzendingen zal door een (zeer) deskundige jury een winnaar
worden getrokken. Deze winnaar zal in de volgende "Twin" bekend worden
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De Nieuwe Kentekenplaat Het tijdschema

1 februari 2000:
verplicht voor nieuwe voertuigen Alle nieuw geregistreerde voertuigen en mo-
torfietsen die vanaf 1 februari 2000 een kenteken krijgen, moeten de nieuwe
kentekenplaten voeren. Ook mogen alle voertuigbezitters vanaf deze datum
vrijwillig hun oude kentekenplaten omwisselen voor de nieuwe kenteken-
platen. Als het trekkende motorvoertuig is voor-zien van nieuwe kentekenpla-
ten mag ook de nieuwe witte kentekenplaat op het getrokken materieel.

1 juni 2000:
verplicht bij de jaarlijkse APK-keuring Vanaf 1 juni 2000 zijn de nieuwe kente-
kenplaten verplicht voor alle APK-plichtige voertuigen. Dus als u het voertuig
op of na 1 juni 2000 APK laat keuren moet het voertuig zijn voorzien van de
nieuwe kentekenplaten.

Als eigenaar van het voertuig of houder van het kentekenbewijs moet u er-
voor zorgen dat de nieuwe kentekenplaten zijn aangebracht. Uw voertuig
wordt pas APK goedgekeurd als het voorzien is van de juiste kentekenplaten.
U doet er dus goed aan de kentekenplaten tijdig voor de keuringsdatum te
bestellen of te laten bestellen door uw garage.

Historische voertuigen met een kentekenbewijs deel I, waarop een datum van
eerste toelating in Nederland staat vermeld van vóór 1 januari 1978, mogen
de blauwe kentekenplaten blijven voeren. Voertuigen met de klein uitge-
voerde kentekenplaten hoeven hun kentekenplaten niet om te wisselen voor
de nieuwe kentekenplaten. Op het kentekenbewijs kunt u zien of u deze ken-
tekenplaten mag voeren.

1 februari 2003:
verplicht voor alle voertuigen, voor 1 februari 2003 moeten de oude gele ken-
tekenplaten van alle motorvoertuigen (dus ook van motoren) vervangen zijn
door de nieuwe kentekenplaten. Ook alle getrokken materieel zoals aanhang-
wagens, caravans en ook fietsdragers is dan verplicht de nieuwe witte kente-
kenplaten te voeren.

De nieuwe kentekenplaten zien er anders uit

De toevoeging van het blauwe EU-symbool met daarin het NL-teken op de
kentekenplaten voor auto’s en motoren en de witte kentekenplaten voor ge-
trokken materieel zijn de meest opvallende veranderingen. Verder heeft de
kentekenplaat voor motoren een kleiner formaat gekregen. De letters en cij-
fers op alle nieuwe kentekenplaten zijn wat kleiner dan op de oude kenteken-
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platen en van sommige tekens is de vorm enigszins aangepast. Ook de zwarte
rand is nieuw. Door deze veranderingen is de leesbaarheid van de kenteken-
plaat verbeterd. Maar de belangrijkste verbetering betreft de unieke codes,
echtheidskenmerken en de gecontroleerde afgifte van de nieuwe kenteken-
platen. Daarmee wordt fraude teruggedrongen. Dat is het doel van de invoe-
ring van de nieuwe kentekenplaten. Hierna volgen de modellen van de kente-
kenplaten die verkrijgbaar zijn.

Kentekenplaat voor personenauto’s en bedrijfswagens
De nieuwe kentekenplaat voor voertuigen is voorzien van het EU-symbool met
daarin het NL-teken opgenomen in de folie. De afmeting en de kleur van de
achtergrond zijn niet gewijzigd. De afmeting blijft 52 bij 11 centimeter. Per
voertuig mogen niet meer dan twee kentekenplaten verstrekt worden. De
kentekenplaten moeten volledig zichtbaar zijn. Er mogen dus geen koppelin-
gen (trekhaken) of andere zaken het vrije zicht op de kentekenplaat belem-
meren.

Motorkentekenplaat
De nieuwe motorkentekenplaat is voorzien van het EU-symbool met daarin het
NL-teken opgenomen in de folie. De kentekenplaat heeft een kleiner formaat
gekregen en meet nu 21 x 14,3 cm. Per motor wordt één nieuwe kenteken-
plaat verstrekt.

Witte kentekenplaat voor aanhangwagens, caravans en fietsendra-
gers
De witte kentekenplaat voor getrokken materieel zoals aanhangwagens, cara-
vans en fietsdragers heeft geen EU-symbool en NL-teken. Bij afgifte moet u
het kentekenbewijs van het (trekkende) voertuig tonen. Deze kentekenplaat
kan onbeperkt worden geleverd. Als het trekkende voertuig is voorzien van de
nieuwe kentekenplaten mag ook de nieuwe, witte kentekenplaat gemonteerd
worden op het getrokken materieel. De verplichting om de witte kenteken-
plaat te voeren gaat in op 1 februari 2000. Heeft het trekkende voertuig nog
de oude gele kentekenplaten, dan moet ook het getrokken materieel een gele
kentekenplaat voeren.

Tijdelijke kentekenplaat
Alleen verkrijgbaar na verlies of diefstal van de kentekenplaten. Deze kente-
kenplaat is uitgevoerd zonder het EU-symbool en het NL-teken en heeft een
beperkte geldigheidsduur. Links op de kentekenplaat staat een maandnum-
mer. Tot en met die maand is de kentekenplaat geldig. De kentekenplaat is
alleen verkrijgbaar na verlies of diefstal van de kentekenplaten. Meer informa-
tie over deze kentekenplaat vindt u onder het kopje "Bij vermissing of dief-
stal".

IMZ-8.123 repair manual 126 25,00 32,50

Diversen

Planeta-3 maintenance manual 50 20,00 25,00
Planeta-3 onderdelen 50 20,00 25,00
Jupiter maintenance manual 50 20,00 25,00
Jupiter onderdelen 50 20,00 25,00
Planeta sport operating instructions 27 12,50 15,00
Planeta sport onderdelen 98 20,00 25,00
Voskhod operating instructions 79 20,00 25,00
Voskhod onderdelen 90 20,00 25,00
Chang Jiang onderdelen (=M72) 97 20,00 25,00
Chang Jiang instruction manual 56 20,00 25,00
IZH typ 49 onderdelen 50 20,00 25,00

De volgende artikelen zijn zonder porto

T-shirt 15,00     25,00
Sweaters 35,00     45,00
Dnepr Pins   5,00      7,50
Badge    5,00       7,50
Sleutelhanger   7,50     10,00

Verdere gegevens zoals
kleur, maat etc.

Bel Hans!

UDCN
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Clubwinkel

Beheerder: HansWakka
Tel: 050-5413846
Giro clubwinkel : 856302
t.n.v. J.B. Wakka-UDCN  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.

Type Soort Boek Pag Leden Niet-
leden

Prijs Prijs

Dnepr

K750 onderdelen (Russisch) 89 20,00 25,00
K650 maintainance (Engels) 84 20,00 25,00
MT9-10 onderdelen 140 25,00 32,50
MT9-10 repair 120 22,50 27,50
MT10/36 onderdelen 120 22,50 27,50
MT10/36 operating manual 104 20,00 25,00
MT10/36 repair manual 116 22,50 27,50
MT11 operating manual 89 20,00 25,00
MT16 betriebsanleitung 107 20,00 25,00
MT11-16 onderdelen 80 20,00 25,00

Algemeen repair manual 117 22,50 27,50

Ural

M72 bouwtekening A3 49 17,50 22,50
M72 betriebsanleitung 76 20,00 25,00
M63 service manual 119 25,00 32,50
 M63 onderdelen 56 20,00 25,00
M66 service manual 120 25,00 32,50
M62-67 onderdelen 76 20,00 25,00
M62-67 repair manual 149 25,00 32,50
IMZ-8.103 onderdelen 115 25,00 32,50
IMZ-8.123 service manual 70 20,00 25,00
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Exportkentekenplaat
Voertuigen die naar het buitenland geëxporteerd worden, moeten witte ex-
portkentekenplaten voeren als ze rijdend over de weg het land verlaten. Deze
kentekenplaten veranderen niet. Ze worden pas verstrekt na inlevering van
de Nederlandse kentekenplaten bij de RDW of een exportbedrijf.

Handelaarkentekenplaat
Alleen verkrijgbaar voor erkende bedrijven in de auto- of motorbranche. De
nieuwe kentekenplaat voor erkende bedrijven in de auto- of motorbranche is
uitgevoerd in het lichtgroen met zwarte letters en cijfers. Deze platen worden
o.a. gebruikt om klanten in de gelegenheid te stellen proefritten te maken en
zijn alleen verkrijgbaar voor erkende bedrijven in de auto- of motorbranche.

Blauwe kentekenplaat
De blauwe kentekenplaat is bestemd voor historische voertuigen met een
"datum eerste toelating" in Nederland voor 1 januari 1978. Deze plaat blijft in
de huidige vorm bestaan en hoeft dus niet te worden omgewisseld. Voor-
waarde voor het voeren van deze blauwe plaat is dat hiervan op het kente-
kenbewijs een vermelding staat. Voor meer informatie over het gebruik van
de blauwe kentekenplaat kunt u bellen met de RDW.

Kleine kentekenplaat
De kleine kentekenplaat is bestemd voor voertuigen met op het kentekenbe-
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Woordzoeker
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Agenda A.L.V Mei 2000                                        

* Opening.

* Ingekomen stukken en  mededelingen.

* Verslag penningmeester.

* Verslag kascommissie.

* Verslag redactie.

* Aftreden en verkiezing bestuursleden.
Herkiesbaar stellen van Jan Wassenaar en Nutte Visser

Aanstellen van Luit Postma en Jos Luyckx

* Rondvraag.
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gezien het jubileumkarakter van het treffen, de weliswaar ruime maar niet
onbeperkte grootte van het terrein en de ALV verzoeken we een ieder om zo
snel mogelijk hun aanwezigheid door te geven. Dit kan via een telefoontje
met Luit Postma. Telefoonnummer 035-5261544

Andere belangrijke
dingen om te we-
ten.

WAAR is het ?
Fam. Postma
Fabrieksweg
Windesheim (bij
Zwolle)

Hoe kom ik er :
Vanuit Zwolle rich-
ting Windesheim
rijden over de
N337 . Rechtsaf
het dorp inrijden en de bordjes UDCN volgen. Vanuit andere richtingen Zwolle
aanhouden op de N337 en linksaf Windesheim in, ook hier geldt weer bordjes
volgen en het komt vanzelf goed.

Voor wat betreft het programma geven we nog niet te veel prijs. Duidelijk
moge wel zijn dat het voorjaarstreffen altijd weer de gelegenheid is om op
zaterdag weer een van de spetterende ledenvergaderingen te gaan hebben,
dus mis hem niet. Hierbij worden onze kandidaten voor het bestuur nogmaals
gekeurd door het aanwezige publiek en evt. goed of afgekeurd. Daarnaast op
zaterdagmiddag natuurlijk de gebruikelijke toerrit langs de plaatselijke be-
zienswaardighden en wie weet zijn er ook nog wel wat andere leuke dingen
te doen onderweg. In de avond gaan we genoeglijk een BBQ houden tussen
de polders, plassen en bomen. Sfeer voldoende nu nog jullie aanwezigheid.
Dus, kom op bel Luit en kom in grote getalen opdagen op het
voorjaarstreffen 2000.

Luit, Jos en
Benno
organisatie voorjaarstref-
fen 2000

Let op :

voor hen die normaal de treffens bezoeken per

camper, caravan o.i.d. neem van tevoren contact

op met Luit hierover. Er is weinig plaats hiervoor en

plaatsen worden dan ook echt gereserveerd. Niet

gebeld = geen plaats
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Van de Ex(ex)voorzitter,

Het is fantastisch om (ere)lid te zijn van een vereniging die je jaren geleden
samen met anderen op poten hebt gezet en die nog steeds groeit en vooral
bloeit. Na een pruttelend begin is onze club gegroeid tot een goed geoliede
(SAE ??) machine (rol of glijlagers ?)

Als ik het kleine rode boekje in de bus vind moeten alle andere geplande
activiteiten wijken tot het doorgelezen is. Het is zeker geen sudderende
club, tijdens het weekend in Zuid-Beijerland zag ik behalve

veel bekende ook nieuwe gezichten. Hier was nog
steeds in praktijk wat we bij de oprichting voor

ogen hadden. Onze club en treffens
zijn voor iedereen toegangkelijk. Ik
denk dat veel leden geen idee heb-

ben wat het bestuur van de Ural/
Dnepr club allemaal doet. Af en
toe een clubblaadje, wat vergade-
ren een een clubweekendje. Ik

weet als ex-voorzitter dat je als
actief bestuurslid bijna dagelijks
met je club bezig bent.

Toen ik het archief nog be-
heerde ging wel eens om 01.30
uur de telefoon. Voor ons in
Durgerdam is dat midden in de
nacht. Nadat ik slaapdronken
de telefoon had opgenomen
hoorde ik "Wat is de afstand
tussen de contactpunten van

een MT10?"
Na een zeer kortaf "Met wie spreek ik eigenlijk en heb je enig idee hoe laat
het is !!" kwam er als antwoord een naam en :" Ja maar, ik ben zo lekker aan
het sleutelen en ik wil morgen een proefrit maken" Toen ik dan toch het ge-
wenste antwoord had gegeven klonk er " Sorry en O ja, nog een vraagje, hoe
stel je de kleppen ook al weer !". Jullie begrijpen soms ben je op zo'n moment
als bestuurslid extra in je nopjes ! Ik hoop dat dit bestuur nog even doorgaat,
complimenten met de clubstand op Vehikel en ik reken erop dat er in de toe-
komst weer enthousiaste leden klaarstaan om het bestuur over te nemen

Henk Wouters
(eerste voorzitter UDCN)
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The Eastern European Rally

De stand van zaken

Zoals je in de RT nr.39 bebt kunnen lezen, is de UDCN door de Cossack Ow-
ners Club uitgenodigd een groot treffen voor Oost-Europese motoren bij te
wonen en hebben wij als bestuur besloten, dit evenement aan te sturen. On-
dertussen is wel duidelijk dat de animo, zeker gezien de afstand vrij groot is
en zullen er, zoals het er nu uitziet, zo'n 8 a 10 combinatie's / solo's de over-
steek maken. Ondanks het redelijke enthousiasme heeft zich bijna niemand
bij ondergetekende aangemeld, maar hebben enkele Engelandvaarders wel
laten weten de tocht naar de Rally in groepsverband te willen maken, i.v.m.
eventuele calamiteiten onderweg. Om het aanmelden overbodig to maken
maar  Ralye-gangers toch de mogelijkheid te bieden in groepsverband te rei-
zen is het plan de campagne als volgt;

Om iedereen ruimschoots te tijd te geven op tijd in Hoek van Holland te zijn
nemen we, op woensdagmiddag 12 juli om 16.05 uur de Stena Line HSS van
Hoek van Holland naar Harwich. De overtocht neemt zo'n drie en een half uur
in beslag zodat de boot om 18.50 uur Engelse tijd, in Harwich arriveert.

Vergeet niet op tijd te boeken.

De kosten zijn Fl. 400,- voor een motor met zijspan met berijder voor een re-
tour; Voor een duo-passagier en/of bakkenist wordt Fl. 70,- per persoon extra
berekend. Dit is het standaard tarief. Na aankomst in Harwich rijden we naar
"The Strangers Home Inn'. Dit kampeerterrein annex pub bevindt zich op on-
geveer 10 km. van Harwich (zo'n 6 mijl) alwaar we van het links rijden kun-
nen bijkomen en ons klaarmaken voor de nacht. Op donderdag 13 juli is het
weer aan een ieder voor zich hetzij individueel dan wel in groepsverband ver-
der te reizen. Ikzelf kies ervoor dan een toeristische route te rijden want als ik
in Engeland ben wil ik het weten ook, Ik heb de tijd aan mezelf en wil pas in
de loop van de vrijdag arriveren, de dag waarop de Rally begint. De ongeveer
275 km. naar het treffenterrein wil ik genieten en haast is niet bij.

Het weekend zelf laat ik op me afkomen tot zondag plusminus 12.00 uur.
Rond die tijd wil ik op de motor zitten om de thuisreis te aanvaarden. Ik zal
dan op mijn gemak tot ergens vroeg in de  avond doorrijden en dan de eer-
ste de beste camping pakken die ik tegenkom. Ook de maandag wil ik op tijd
onderweg zijn en dam doorrijden tot de 'The Strangers Home Inn" om daar
rustig de tent op te zetten en nog even na te genieten onder het genot van
enkele pints of bitter. Dinsdag is het zaak op tijd in Harwich te zijn alwaar de
boot om 10.55 uur vertrekt. Na aankomst in Nederland om 15.25 uur, Neder-
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Voorjaarstreffen 2000, Windesheim

Zoals reeds eerder aangekondigd het voorjaarstreffen is nabij. Ook nu ziet
alles er weer goed uit. De eerste lekkere zonnige dagen zijn voorbij en doen
hopen op een gelijkwaardige behandeling tijdens het voorjaarstreffen. Dit
zal dit jaar plaatsvinden op 5,6,7,mei a.s. in het plaatsje Windesheim, hier
gaan we hopelijk een lekker treffen tegemoet. Dit keer lekker centraal in ons
mooie Nederland, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen genieten met
ons. Zeker omdat het jubileum dit jaar mee kan spelen in alle activiteiten
een must om aanwezig te zijn. Voor de afstand hoef je het niet te laten en
voor de kosten ook niet.

Rechts onder Zwolle gelegen aan de n337 is het kleine plaatsje Windesheim.
Rustiek gelegen in de polders is daar "Het terrein", in principe goed tot zeer
goed toegangkelijk en zeer rustig gelegen tusen de polderdijken, maisvel-
den, tiggelplassen en het bos. Een lekker terrein voor een treffen van de
UDCN derhalve.

Hier strijken we neer voor ons lentetreffen, met goedvinden van de eige-
naar is het weer eens gelukt een toplokatie te vinden voor een treffen, ech-
ter er is wel een randvoorwaarde, afhankelijk van de weersgesteldheid kan
het terrein een beetje drassig zijn, gevraagd wordt dan ook om het terrein
en de eigenaar een beetje te ontzien en vooral RUSTIG te rijden op het ter-
rein, er is genoeg speelruimte rondom te vinden als je motor even wilt uitla-
ten, dus rijd op het terrein rustig en volg de afzetlinten richting de plaats
waar tenten mogen staan. Natuurlijk mag de motor wel bij de tent blijven
dus dat geeft geen problemen denk ik.  Wij zullen zorg dragen voor een
ontbijt en sanitaire voorzieningen. Ook is er gelimiteerd de mogelijkheid tot
het stoken van een vuurtje in een vat of wastrommel.

Vanwege ons tienjarig jubileum hebben we ervoor gekozen om het week-
einde FL 10,- te laten kosten voor de leden. Niet leden betalen het dubbele.
Dit is inclusief ontbijt maar zonder een BBQ of drinken natuurlijk. Koffie,
thee zijn natuurlijk wel inbegrepen. Andere dranken zijn in principe niet op
het terrein verkrijgbaar. Wel is in het dorp Windesheim een winkel aanwezig
waar een en ander gehaald kan worden. Een beetje terug naar vroeger dus
zoals het was.

Een BBQ wordt geregeld en mensen kunnen daaraan deelnemen voor de
inmiddels standaard geworden prijs van FL. 17,50 per persoon. Zeker men-
sen die willen deelnemen aan de BBQ worden verzocht op tijd van tevoren
kenbaar te maken dat ze langs komen op het treffen. Er moeten natuurlijk
spullen besteld worden.
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Dnepr  Motoren
Dnepr Onderdelen

Uit voorraad leverbaar

Rechtstreeks import uit de Oekraine

Frans van Loon
Middelste groes 11

5384VV Heesch
Tel:0412-454445

Frans van Loon
HEESCH
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landse tijd is het verstand op nul en proberen op een acceptabele tijd in En-
schede te arriveren en anders ergens een camping te pakken. Tot zover het
weekend zoals het er naar mijn smaak uitziet.Voor informatie kun je bij mij
terecht en, nogmaals, aanmelden is niet nodig. Ook Alan Mottram, de Engelse
secretaris van de Cossack Owners Club is je graag behulpzaam. Zijn adres; 19
The Villas, Stoke on Trent ST4 5AQ, Engeland, 0044-1782-845035.

Mocht je inderdaad naar Engeland willen vergeet dan niet  op tijd voor de
overtocht te boeken.Wellicht ten overvloede een dringend verzoek vanuit En-
geland om op een oostblokfiets te komen en niet op een van de branche-
vreemde producten. Mocht je de RT nr.39 nog niet of niet meer hebben; Het
treffen vindt plaats in het weekend van 14 t/m 16 juli op het terrein van Woo-
ton Basset Rugby Club te Wooton Basset, in de buurt van Swindon wat plus-
minus 50 km oostelijk van Bristol ligt.

Nutte Visser
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Ik en mijn Rus, oftewel mijn Russen en ik.

Het begon in 1993. 'Het' is dan het eerste contact met een Russische Twin.
Samen met broer Johan, je weet wel die de meeste pechprijzen in de wacht
heeft gesleept de afgelopen jaren, op zoek naar een adres in Kampen waar
een Dnepr te koop stond. Gelijk verkocht, allebei. Het apparaat was fors ver-
bouwd, er hing een wisselstroomdynamo aan, aangedreven door een V-
snaar, de olie liep er aan alle kanten uit, aandoenlijk om te zien. Johan kreeg
op deze wijze zijn eerste Rus, nu ikzelf nog.

Via de club waar we lid van waren geworden aan het bellen geslagen. In mijn
onwetendheid een waarschijnlijk prima aanbod van Eric van Gasteren afgesla-
gen. Deze had een solo Ural in de aanbieding waar, zoals ik nu weet, waar-
schijnlijk alle ellende al was uitgesleuteld. Nee ik moest en zou gelijk een span
hebben. Via Eric een adres in Venlo gekregen van een man die Urals per con-
tainer in voerde. Grijze Urals, letterlijk en figuurlijk maar wel met span en ken-
teken voor het luttele bedrag van Fl. 4750,00. Gelijk gebeld en ja hoor, hij
had er nog 1 staan.

Met Johan  naar Venlo afgereisd en het span bekeken en bereden, getracht
tenminste want hij ging alle kanten op, de achterrem liep aan etc. Toch de
knoop doorgehakt en handgeld gegeven. Afgesproken dat de motor de vol-
gende week zou worden opgehaald.

Aangezien ik nog moest wachten op het kenteken wat nog zou nakomen, heb
ik me eerst maar eens verdiept in de inmiddels ontvangen handboeken en de
zeer noodzakelijke afstellingen, controles, verversingen en dergelijke uitge-
voerd. Witte olie (water en olie en aluminium klonten) uit de versnellingsbak,
drab uit de motor etc. Toespoor mankeerde zo'n vier (4) cm aan en derge-
lijke. Niet vreemd dat er niet mee viel te sturen.

Het grijze gevaarte zwart gespoten met witte biezen, want dat hoort bij zo'n
span vond ik en toen het kenteken kwam was hij klaar voor z'n eerste legale
rit. Echt wel wennen als je ongeveer twintig jaar solo hebt gereden. Vrij on-
willig vond ik die driehonderd kilo Russisch staal. Steeds bang dat de bak om-
hoog zou komen en ik de controle zou verliezen. Wel het zelfde gevoel van
sensatie bij tachtig kilometer per uur waarvoor op een solo minstens honderd-
veertig kilometer  per uur nodig is. Kortom verslingerd en doof voor alle te-
genargumenten. Hij wou ook wel vrij hard merkte ik wanneer we samen re-
den, Johan en ik. Op z'n sloffen wel honderd kilometer per uur.

(Vervolg op pagina 16)
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Wist u dat :

... Vloeibaar vet niet lekker is in een versnellingsbak

... onze ..voorzitter zichzelf gaat voorzien van een echte motorfiets

... ontspannen honderd te rijden is met een MT16 (op een aanhanger)

... onze ..voorzitter een zeldzame IZH heeft en niemand aan de knopjes op 
het stuur mag zitten

... een motorfiets echt niet wil starten als je er geen bougies in doet

... de UDCN dit jaar 10 jaar bestaat

... elk bestuurslid ook minstens 10 jaar bestaat

... we nu eindelijk ook stickers hebben van de club

... elk lid welkom is op het voorjaarstreffen en ALV

... daar weer van alles te beleven is.

... er op het jubileumtreffen heerlijke koppen koffie worden geschonken

... er in het meer van La Gileppe ook zoutwatervis voorkomt

... wij dat ook tijdens het wintertreffen hebben kunnen vaststellen (heerlijk)

... Benno gezegd heeft dat hij ze volgend jaar "echt" komt proeven

... hij dit al drie jaar zegt

... maar wel inmiddels de hengels heeft aangeschaft

... dat Luit gevraagd is voor het programma "Koken met Sterren"

... dat Cas Spijkers zijn recept voor gepareerde ossenhaas geleend heeft

... dit hem twee sterren gekost heeft

... waarschijnlijk dit komt door het geleende Russische braadvet van Luit

... de prijzen voor het voorjaarstreffen lekker ouderwets zijn gebleven

... en de secundaire voorzieningen ter plaatse ook

... een Ural of Dnepr zijspan meer mensen trekt dan een moderne
     "hayabusa met bak"
... wij dit als club al lang wisten !!
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URAL SOLO EN ZIJSPANMOTORFIETSEN
NU OOK LEVERBAAR:
TWEE KLEURIGE MOTOREN
MOTOREN MET ELEKTRISCHE STARTER
MOTOREN MET AANGEDREVEN ZIJSPAN

DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPANAAN-
DRIJVING

TEVENS DIVERSE GEBRUIKTE MOTOREN

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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M. TJAARDA ASSURANTIËN

Voor onafhankelijk                      advies

Wij  verzekeren uw motor(en) met de volgende extra's:

∗ In vrijwel alle gevallen: GRATIS Verhaalsbijstand bij Letsel/Over-
lijden 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        : Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

∗ CLUBTAXATIE: Voor klassieke motoren vanaf 15 jaar

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

Vraag eens vrijblijvend                  advies!

M. Tjaarda Assurantiën
Kastanjelaan Oost 33
6741 DT LUNTEREN
Tel/Fax: 0318.485878
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Aangezien ik de Ural voor woon-werkverkeer wilde gebruiken, 20 km heen 20
km terug en voor af en toe een zakelijk ritje, werden er uiteraard wel eisen
gesteld aan de betrouwbaarheid. Het ging in het begin vrij goed, de 'schade'-
bleef beperkt tot het vervangen van een carburateur vanwege een lekkende
vlotterpen (je weet wel dat kleine rot ringetje wat de boel af moet sluiten en
wat gelijk wegspringt bij demontage), het vervangen van de bobine door
eentje van een 2CV en dergelijke kleinigheden. Na een rit waarbij mijn vrouw
met de auto achter mij aanreed kreeg ik te horen dat ik een kompleet rook-
gordijn legde over de weg. Ja hij verbruikte ook wel wat olie maar dat was,
dacht ik normaal voor een Rus.

De boel toch maar eens losgetrokken en toen bleek dat de beide zuigers aan
vervanging toe waren, klemsporen, nogal ruim in de veren etc. Nou dan maar
opslijpen en nieuwe zuigers monteren toch? Makkelijker gezegd dan gedaan.
De firma S. ,toen nog de officiële importeur, gebeld met de vraag mij een
tweetal overmaatse zuigers te sturen met pakkingen, veren etc. Na enkele
weken en enkele telefoontjes kwam de felbegeerde waar en op naar het revi-
siebedrijf. Geen overmaat dus maar een paar honderste groter, binnen de
zelfde maatgroep. Kon het revisiebedrijf niets mee. S. had geen grotere. Via
de heer Wouters voor een zacht prijsje een tweetal nieuwe cilinders op de kop
getikt en weer op naar het revisiebedrijf, helaas deze waren nog slechter qua
maatvoering, zelfs nieuw ongebruikt, dan de versleten exemplaren van mij-
zelf. Zuigers retour afzender met de vriendelijke groeten.

Vervolgens een leverancier in het Zuiden des lands gebeld, ja hij had wel zui-
gers van de goede buitenmaat. In de auto naar het zuiden, 400 kilometer
heen en terug. Ik vond ze er al een beetje anders uitzien, maar het moest
kunnen volgens de leverancier. Niet dus zei het revisiebedrijf. Terug bij af een
illusie armer, een ervaring en een set zuigers en cilinders rijker, welke niet
bruikbaar waren. Goed voor de verzameling.
Uiteindelijk bij Jorg Warncke een setje nieuwe zuigers besteld omdat hij de
eerste was die met een kort  "Hab 'ich" antwoordde toen ik hem vroeg of hij
overmaat zuigers kon leveren. Gelijk maar een prijslijst en catalogus besteld,
want je weet nooit. Sneller als de bestelling bij S. waren de spullen in huis en
kon het revisiebedrijf aan de slag.

In de tussentijd dus weinig woon-werkverkeer met de Ural. Van Pa een MZ-je
geleend en daar veel zorgeloze kilometers op gemaakt. Wel solo helaas.
Na de revisie het spul netjes ingereden en tot ruim 4000 kilometer gekomen.
Wel sloeg de motor vaak af, werd hij links nogal heet en begon hij vervelende
geluiden te maken. Ook het schakelen, met name de achteruit geen steeds

(Vervolg van pagina 14)
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solo de eerste dag zie ik op dag drie ineens een ander span staan op de
stand, een legergroene Ural, ja merkentrouw heeft hij wel die Luit.

Mijn eigen heenreis was ook niet geheel zonder rariteiten. Een weekje voor
Vehikel had ik toch mijn rechtse cilinder maar even gedemonteerd en ver-
vangen door een vers exemplaar. Helemaal ingereden was ik ook nog niet
maar ja de eerste kilometers waren toch probleemloos.  Een beetje onregel-
matig maar carburatie moest natuurlijk ook even wennen. Een leuk stukje
snelweg was ook helemaal niet verkeerd (rustig rijdend dan tenminste) om
ook alles eens gelijkmatig in te laten slijten.

Enfin, om een lang verhaal kort te maken. Bij mijn tankstop halverwege viel
het wel op dat ik een beetje benzine leek te lekken (donker plekje onder de
motor), kraantje dicht en afrekenen maar. Bij terugkomst was het plekje
echter behoorlijk gegroeid en het zat ook wel een beetje ver naar voren
voor een overlopende carburateur. Bij nader inzien toch een olieplasje en
oeps er kwam nog meer uit het kleppendeksel. Aangezien ik genoeg olie bij
had en toch al een heel eind onderweg was toch maar doorgereden. Aan-
gekomen bij de Jaarbeurs bleek het allemaal wel mee te vallen. Een klein
propje siliconenshit waarschijnlijk wat precies voor de olieafvoer gekomen is
denk ik.

Dag drie (ook bestuur mag wel eens dagje vrij) bleek wat rustiger maar
toch goed voor wat leuke gesprekjes met deze en gene. Wel bleek de ver-
moeidheid aan het einde van de dag behoorlijk toe te slaan en ik was dan
ook blij dat Jan en Paula een hele grote aanhanger bijhadden. Olga en ik
zijn lekker meegelift naar Terheijden en vanaf daar is het echt nog maar
een peuleschilletje naar Breda natuurlijk. Bedankt hiervoor en altijd wel ge-
weten dat ik met een MT-16 best ontspannen honderd kan blijven rijden
zonder brokken (op een aanhanger-
tje dan). Alles bij elkaar weer een
leuke beurs met mijns inziens toch
een wat minder aanbod van leuke
fietsen enz. Er is zo links en rechts
wel wat te vinden maar de prijzen
zijn er ook vaak naar.

Enfin, op naar het voorjaarstreffen
en tot dan.

Benno van Ham

(Vervolg van pagina 27)
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mijn Ural IMZ-8.123 met zijspan, kleur Donkerrood. In goede staat zijnde,
staat nu alleen maar stof te verzamelen. Met kenteken, vraagprijs F 2500,-
Tel: 06-51327288 e-mail e.mosch@wxs.nl E.Mosch, Drietrompetterstraat 6,
5256 BE Heusden  Gem.  Heusden

Te koop aangeboden :

27-03-2000: Te koop Ural M-72. volledig en netjes. Bouwjaar 1954, kenteken
1960. Fl. 5000,- . R. hoffmann, Lakenstraat 84 Wamel, Tel : 0487-501529

Te koop aangeboden :

27-03-2000: Dnepr MT-16 zijspancombinatie. Bouwjaar 1994 in de kleur leger-
groen. Slechts 1400 km gelopen. Voorzien van twee originele windschermen.
Vr.prijs fl. 2200,-. tel. 0180-615588 Simon Zuurbier

Te koop aangeboden :

14-03-2000: Ural M72 zijklepper met een verbreed zijspan. Bouwjaar 1957,
2 nieuwe banden. Nederlands kenteken.
Met diverse onderdelen waaronder 2 motorblokken, dynamo's, cillinders kop-
pen, 2 BMW sterwielen met banden en swingarm voorvork etc. In een koop
Fl. 5.000,-- G.H. Hogeling tel: 0561-617424.

Te Koop aangeboden :

14-03-2000: Dnepr 16 (1992) Compleet in on-
derdelen. Geen kenteken.Wel invoerpapieren.
T.E.A.B. J. Homan tel.0475-322397

Te koop gevraagd :

10-03-2000: Voshkod onderdelen, gezocht
lichtspoel, koplampring, 1 of 2 richtingaanwij-
zers, Middenbok, Kenteken.  G. van Dijk,
Utrechtseweg 59, Nieuwegein, 030-6038696.

Te koop gevraagd :

10-03-2000: Ural/ Dnepr zijspan of jupiter-
bak. uiterlijk maakt niet zoveel uit. Prijs ca.
Fl. 1500,- . Ed van Dijk, Watering 55, Poortu-
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Voor motoren met 6 of 12 volt
gelijkstroom dynamo, Zo als
b.v M72-K750-IZH49-
IZH56....enz.
(6 en 12 volt omschakelbaar)
PM = plus aan massa
MM = min aan massa

Afm:50-50-40mm    fl  82,50-
Afm:40-20-43mm    fl 122,50 *
Excl.verzendkosten

* enkel 6vmm evt. speciale voet
voor BMW

Marco boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel:0229-543715
Fax:0229-543715-8888
Email: m.boelis@pbc.be.philips.com

moeizamer, totdat de achteruit het helemaal niet meer deed. Op zich zaken
die er uit te sleutelen zijn, maar de motor liet me te vaak staan, en ik was er
van afhankelijk aangezien het MZ-je met een kapotgereden big-end lager ook
de geest had gegeven. De Ural uiteindelijk maar te koop gezet. Geen reacties
bijna en uiteindelijk de boel maar verkocht aan broer Johan die er wel wat in
zag.

Deze heeft er nog op gereden maar de bak bleef steeds problemen geven en
de motor is gesloopt. Misschien rijdt er inmiddels wel weer een span rond met
het kenteken MR-68-VT, dat is dan het frame met kenteken wat is doorver-
kocht. Hou me op de hoogte. Van de centjes van de Ural met iets... erbij een
vette Yamaha 920 gekocht om de frustraties van me af te rijden.
Einde verhaal?

Nee, wees gerust, wordt vervolgd.

Hoe een verjaarspartijtje toch weer op een Rus uitloopt.

Na verloop van tijd toch weer de kriebels en tot groot ongenoegen van de

(Vervolg van pagina 16)
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echtgenoot toch weer gaan zeuren over een Rus. Als we nu een klein autootje
erbij nemen, en een belastingvrije Rus, zo'n mooie zijklepper, dan is dat
goedkoper dan een Jap met 920cc. Wat die aan benzine en banden lust, en
de verzekering en de belasting. En dan heb ik het nog niet eens over de snel-
heidsovertredingen. Kortom de mogelijkheden waren gunstig. Maar ja, slijt
zo'n ding maar eens. De vorige Jap, voor Ural nr 1. kon ik ook aan de straat-
stenen niet kwijt, de Ural zelf was ook problematisch en daar moest flink geld
bij.

Dus voorwaarde was: Eerst de Yamaha slijten, daarna pas wat anders kopen.
Nu wil het geval dat broer Johan, inmiddels naar het zuiden verhuisd, jarig
was en we moesten dat uiteraard gaan vieren. Komt daar een schitterend
span aanrijden, een Goldwing op gas van Erik van Gasteren. Aan de praat
geraakt, je weet wel waarover natuurlijk. Of ik ook motor reed etc. , wat dan
etc. Ook wel leuk om eens een zijspan aan te bouwen en zo. Erik bleek een
zijklepper in de aanbieding te hebben. Leuke prijs. We kunnen wel ruilen
grapte ik......

Een week later belde Erik, of ik dat meende over dat ruilen!
Kort en goed ik ben met zoonlief naar het treffen te Geffen gereden met de
Yamaha, vervolgens met de zijklepper die ik toen voor het eerst zag, de toerrit
meegereden en via een prachtige toeristische route door de Betuwe en over
de Veluwe terug. Een schitterend apparaat met een Ural frame, een Dnepr

blok, een polski fiat dynamo, een Ural bak, een Yamaha voorvork met dubbele

(Vervolg van pagina 17)
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0032-(0)87659701
Te koop aangeboden :

10-03-2000 : Dnepr MT-16, rijdt niet en gaat dat ook niet meer doen. Wel
met NL kenteken. Bouwjaar 1986. Igor Kramer, Burchtweg 7, 1744 JE Eeni-
genburg. Tel. 0226-390952

Te koop aangeboden :

10-03-2000 : MZ TS 250/1 1980 met zijspan, niet compleet. Zonder kenteken,
wel ingevoerd. T.E.A.B. Wouter van Ginkel, Limmen, 072-5053329, vgin-
kel@compuserve.com

Te koop aangeboden :
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Te koop aangeboden :

26-03-2000: Dnepr MT16  met zijspan bouwjaar 1993 met 8790 op de teller  een
kenteken en diverse onderdelen van een tweede Dnepr zonder het frame en de
zijspan f 1500,-. Hij loopt onregelmatig dus er moet wel aan gesleuteld worden.
036-5324608, 0653465005, email vjm.maarse@12move.nl

Te koop aangeboden :

10-03-2000: Mw-750, K-750, M72 TIZ-AM600 all models, Jan Nowak 62-800 Ka-
lisz, Ul. Podmiejska 3/43. Tel : 0048-327681443

Te koop aangeboden :

10-03-2000: Dnepr MT-11 te koop aangeboden, 86/87 NL. kenteken Fl. ±2000,-.
Bierstekers, vosholenstraat 50 Ter aar, 0172-60300- 600581

Te koop aangeboden :

10-03-2000: Ural met R75/5 blok inclusief kenteken bouwjaar 1994. M. v.d. Broek,
Elzenstraat 6, 5391 LA Nuland, 073-5324709, 06-55773436

Te koop aangeboden :

10-03-2000: Dnepr Bouwjaar 1992, gereviseerd met NL kenteken, Fl. 2500,- Bas
Kampers, Molenkampdijk 30, Aalten, 0543-474665 473031

Te koop aangeboden :

10-03-2000: Ural nieuw bouwjaar 1992, nooit gebruikt met zijspan Vraagprijs Fl.
4500,- Met kenteken. J. Jansen, Celebesstraat 17, Wormerveer, 075-6223373 of
06-50517243

Te koop aangeboden :

10-03-2000: Ural M-72 te koop mooi, voor restauratie bouwjaar ca. 1952. Geen
kenteken, vraagprijs Fl. 2250,- A. Peteres, Kaathoven 36, Maasdonk, Tel 073-
5031186

Te koop aangeboden :

10-03-2000: Dnepr MT-10 met ural frame, voorvork, motor, achtervork te koop
voor DM 490,-. H. Rovenich, Atherstr. 28, B4728 Hergenrath/Kolmis (Aachen),
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schijfrem en een Velorex zijspanbak. Een bastaard zogezegd, maar prima stu-
ren en remmen. Dit alles keurig in de verf en netjes afgewerkt. Nieuwe zui-
gers werden er bij geleverd omdat ie volgens Erik daar aan toe was. Het
enige minpunt was het ontbreken van de achteruit.

De MT-16 komt maar iets verder dan de Ural
Heel wat kilometers zorgeloos afgelegd. De bak die erg snel omhoog kwam
(Velorex, polyester) vervangen door de stalen bak van de eerste Ural, wat ik
ook beter vond staan.

Helaas heb ik  na verloop van tijd een gat in de zuiger gereden door ws. een
vastlopertje en een gebroken zuigerveer, een doorgebrand anker en (ws. de
oorzaak) een kapot contactslot, maar verder zijn reparaties mij bespaard ge-
bleven. Starten en lopen, ook de wat langere ritten naar treffens op Ameland
en  Nederhorst den Berg heeft de motor met goed gevolg doorstaan.

Concurrentie voor de zijklepper?

Eigenlijk saai, zo'n motor die het altijd maar doet, niets voor een Rus. Toen ik
dus een MT-16 in mijn bezit kon krijgen via Hans Stolk die er niets mee kon
geworden, moest en zou ik dit apparaat hebben. Het aangedreven span had
ik op het strand van Ameland al eens kunnen uitproberen, en dat was toch
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wel een ervaring. En als je er twee hebt is er altijd wel eentje die het doet,
toch? Je hebt er altijd wel eentje om aan te sleutelen en eentje om te rijden.
Niets ten nadele van de zijklepper, maar de MT-16 heeft iets meer power,
hoewel die ook blijft steken als je een ruiterpad door de duinen volgt.

Nadat er een passende kentekenplaat geregeld was, de hemelsblauwe een
frisse legergroene kleur gegeven. Bij Henk Wouters een Chang Yiang koplamp
besteld omdat ik de frontpartij van de MT-16  niet om aan te zien vind. Eigen-
lijk zoek ik ook nog een passende tank om het geheel wat meer een oude
'look' te geven.

Saai, deze motor? Nou nee, mijn ervaringen onderweg vanuit Zuid-Beijerland
heb ik al eens op schrift gesteld en inmiddels heeft de MT-16 nieuwe hoofdla-
gers, keerringen en een nieuw balhoofdlager. De motor is helemaal blank ge-
maakt en opnieuw gespoten, want hij roestte als een idioot. Zal wel met het
rijden over het strand en door het water te maken hebben.

De Ural tot de assen in het Amelandse zand.

Er is nog wat werk te verrichten maar dat is over het algemeen leuke ont-
spanning. Zo staat het aanpassen van de remmen van de MT nog op mijn
verlanglijstje want hij remt allerbelabberdst. Ook de voorvork slaat door . Voor
de zijklepper wil ik de ontsteking nog een keer aanpassen/moderniseren.
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Advertentiehoekje :

Te Koop aangeboden :

URAL Export uitvoering Type IMZ 8 103-30
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 3.900,- Tel 058-2541777
E-mail jan.wassenaar@wxs.nl

Te koop aangeboden :

30-01-2000: Harley voorvork, inclusief stuur, wiel, koplamp enz. Fl. 550,-
3 krukassen, gereviseerd, 2 x M72/K-750, 1 x Ural Fl. 300, /stuk
Divers russisch kleinspul, hoofdzakelijk voor zijkleppers, o.a.: complete ontste-
kingen, cilinderkoppen. Nutte Visse, 053-4307823

Te koop aangeboden :

30-01-2000: Karkov 175 cc 1958 Russische papieren FL. 1000,-
H. de Bresser 073-5477049

Te koop aangeboden :

30-01-2000: Jupiter 350 cc met kenteken Fl. 450,- Tel : 0412-453883

Te koop aangeboden :

30-01-2000: t.k. nieuwe MT11 1992, 20km, geen kenteken, f. 900,- (rob, 023-
5245106)

Te koop aangeboden :

16-02-2000: Ural M72 met zijspan uit 1948, veel nieuwe onderdelen, met nl
kenteken moet voor een deel gemonteerd worden. Compleet, Hans Spaans,
Tel. 070-3883238

Te koop aangeboden :

16-02-2000: Chiel den Harder ik ben op zoek naar een zijspan voor aan m'n
BMW R80/7. Nou lijkt me een (tweedehands) Ural/Dnepr zijspan wel een
mooie oplossing met een hoge prijs/kwaliteitsverhouding. Heb je er een over,
bel dan: Tel: 040-2525014
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Agenda 2000

5,6,7 Mei
Eerste weekend van mei, voorjaarstreffen
+ A.L.V. Dit alles te Windesheim bij Zwolle.
Mis het niet.

21 Mei
Zijspanrit te Roosendaal t.b.v. St. Agnes-School. Doel is het
rijden met schoolkinderen van deze school op een toerrit
van ca. 50 km. (2x)

4 Juni
Open dag Motorclub "de knalpieep"te Ospel Limburg bij
Cafe de Prins. Veteranenmotoren, zijspannen, toerritten en
kindervertier. Gratis entree, Van 10.00 tot 17.00 uur.

23-25 Juni
11e internationale Dneprtreffen in Salzburg. Meer info Peter
Zinterhof (oostenrijk), email : peter.zinterhof@sbg.ac.at of
tel : (0662)-8044-6714

Medio Juli
Engelandtreffen, informatie in het vorige blad en natuurlijk nu nog een
keer een berichtje.

Medio Juli
Zomertreffen UDCN. Lokatie nog onbekend.

18-19-20 augustus
Tweede vehikel 2000 geen UDCN stand.

16 September
Nationaal Veteranentreffen in Woerden. waarschijnlijk gekoppeld aan het
najaarsweekend.

Medio September
Najaarstreffen in de buurt van Woerden.
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Van het secretariaat :

Nieuwe leden vanaf 25-01-2000 t/m 16-04-2000

M. Mildner Entrepoddok 46b 1018 AD Amsterdam 020-6235980
S. Grootes Dorpstraat 28 1746 AC Dirkshorn 0224-551765
B. v/d Born Wolfskuilseweg 251 6542 AA Nijmegen 024-3788547
A. Schot Schrijverspark 175-01 3901 PK Veenendaal 0318-514981
N. Broekhuizen lrenelaan 23 3738 VD Maartensdijk 0346-211339
B. v/d WeerdenMimosalaan 101 5643 BM Eindhoven 040-2117738
H. Hoekstra Mv v/d Wetering

str.12Ob 3581 EM Utrecht 030-2315372
H. Ritzen Rieterweg 35 6071 BN Swalmen
I. v. Geene De Vriesstraat 15 56i2 KG Eindhoven 040-2453409
P. Wentholt Donkbeemd 21 5094 ER Lage Mierde 013-5091661
R. Zilver Westerstraat 92 1601 AM Enkhuizen 0228-317658
H. v.Andel Marijkestraat 90 2964 CJ Groot-Ammer 0184-662618
T. v/d Plas Actitersunt 67 2910 Essen Belgie 0032-36675220

Nieuwe gezinsleden :

J. Kaspers - M. Mildner
W. Grootes - S. Grootes
S. Broekhuizen - N. Boekhuizen
H. Jeukens - I. van Geene

Opzeggingen:

J. Zwaan uit Zeewolde

Rectificatie :

In de vorige RT stond het nieuwe adres van de fam. Ten Hove verkeerd
vermeld dit moet zijn Tiendweg 36 te Leerdam

Het secretariaat
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

Recept uit:

"De nieuwe Russische keuken, door Boris".
Boris publiceerde dit recept ter ere van een lange
vriendschap, die alle waarachtige liefhebbers van de
goede, eerlijke keuken aan elkaar verbindt. Voor Boris bete-
kent dit een machtig instrument voor vrede en vriendschap in de wereld.
"Ook de maag onderhoudt die vriendschap..." Boris zegt: "een oprechte voor-
stander van vrede, mint de goede keuken". "Niets is bestendig in deze we-
reld, alles beweegt, alles verandert". Dat geldt ook voor de Russische keuken.
De nieuwe Russische keuken heeft echter het goede uit vroegere tijden be-
houden. En de nieuwe gerechten kunnen aldus met het Russische woord
"Vkoussno" (heel lekker) bestempeld worden.

Russische kip met room

Een gerecht uit de Oekrainische keuken, waar rechtgeaarde Russen hun ziel
"aan de duivel" voor zouden verkopen. Of ze gelijk hebben? Dat kunt u zelf
proberen!

Ingredienten voor 4 personen:

1 kip van 1,2 kilo, in vieren gesneden, 100 gram boter, 150 gram zilveruitjes,
4 eierdooiers, 1 kop *smetana-saus, 1 citroen, 2 suikerklontjes, gehakte peter-
selie, zout - peper

Bereidingstijd:

1 uur

Bereiding:

100 gram boter op een tamelijk hoog vuur in een sudderpan verhitten en de
stukken kip vlug braden. Het vuur laag zetten en 2 dl. heet water, zout en
peper toevoegen. De pan afdekken en 1 uur laten sudderen. Intussen  de
zilveruitjes met wat boter en de suikerklontjes in een pannetje laten smelten
en dan voorlopig wegzetten. Als de stukken kip goed gaar zijn, deponeert u
ze op een voorverwarmde schaal. U doet de uitjes in de sudderpan en werkt
er van het vuur af de met de eierdooiers vermengde *smetana-saus door-
heen.
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Vehikel 2000

De eerste vehikel zit er weer op van dit jaar. Weer een kans om bij te praten
met deze en gene en eens te kijken of de belangstelling voor onze Russen
nog steeds groeiende is. Gezien de gevoerde gesprekken is dit laatste zeker
het geval. Er was zeker een behoorlijke belangstelling van aanwezigen voor
onze Russische motorfietsen. Natuurlijk was weer een deel redelijk sceptisch,
echter grotendeels positieve gesprekken duiden er toch op dat het image van
onze motoren aan het verbeteren is. Een enkeling daargelaten waren het
toch meestal positieve indrukken die achterbleven. De publiciteit die de laatste
jaren toch redelijk vaak gegeven wordt, is duidelijk zijn vruchten aan het af-
werpen.

Dit keer hadden we weer een perfecte plaats op de beurs. Goed vindbaar
voor de meesten en met een zee van ruimte om de beestjes ten toon te stel-
len.

Aanwezig waren de IZH van Jan, de M-72 van Robert, een MT-16 van Onder-
getekende en een Ural solo of zijspan (afhankelijk van de stemming van de
eigenaar) van Luit. Een mooie doorsnede uit het Russische aanbod derhalve.
Vooral de gerestaureerde IZH van Jan was goed voor een hoop bekijks, zeker
omdat er een mooie foto bijstond van hoe hij eruitzag VOOR de restauratie,
een knap stukje werk inderdaad en zeker de moeite waard om eens te bekij-
ken. Tussen twee haakjes, uit goed ingelichtte bron heb ik begrepen dat de
M-72 van Robert te koop staat momenteel, dus als je interesse hebt !

Bij het opbouwen op donderdagavond ben ik helaas niet aanwezig geweest,
maar gezien het resultaat op vrijdag moet het goed gelukt zijn. We hadden
dit jaar de beschikking over een serieuze standwand en een aardig vloerbe-
dekkingje. Handig zo'n wandje om allerlei rommel achter te parkeren tijdens
de beurs, ook altijd handig zo’n vloertje om een verloren druppeltje olie op te
vangen (lekken Russen dan ?). Met wat vlaggetjes, een paar leuke sfeerlamp-
jes, een koffiezetapparaat en de gebruikelijke video-filmpjes, weer een leuk
resultaat en zeker de moeite om een kijkje te komen nemen.

Gezien de belangstelling hebben meerdere mensen dit idee gehad. Wel op-
vallend was dat op dag één Luit gezellig het pand binnen komt rijden met een
Ural ZONDER kentekenplaat. Het blijkt toch een minder opvallend voertuig
dan verwacht een Rus want aangehouden is hij niet. Ach ja, kan eenieder
gebeuren; je plaat vergeten terug erop te zetten. Om het goed te maken
heeft hij het gehele assortiment maar laten passeren op Vehikel, want na een

(Vervolg op pagina 33)
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buurt van het markterrein. En, werkelijk alles zit mee!!  Het weer is prachtig,
we staan spoedig binnen de hekken en het aanbod op Russisch gebied is
groot, de prijzen zijn fatsoenlijk hoewel er een stijgende tendens waarneem-
baar is en omdat Ludwigshafen is opgesplitst, zijn er alleen twee- en drie-
wieler aanverwante zaken te vinden. De automarkt is een week later. Lud-
wigshafen is een gemoedelijke overzichtelijke markt. Als het moet, kun je er
op een dag twee keer over heen slenteren, het meeste speelt zich buiten af in
de hal staan de wat exclusievere handelaren.

Voor de liefhebber van Russische motoren is genoeg te zien met als kantteke-
ning dat de nadruk op zijkleppers ligt. En hoewel ik geen liefhebber van twee-
takt in het algemeen ben, heb ik mij toch staan te verlekkeren aan een 3SOcc
IZH uit '47 met een origineel zijspan, volgens de Letse verkoper nogal een
uniek ding omdat de IZH nagenoeg compleet en origineel was en vooral het
IZH-zijspan het geheel afmaakte, en dat voor een vraagprijs van DM 1900?
Heel verleidelijk. Ook de knalrode en van chroom voorziene M72 in prima con-
ditie was met DM 2300 aangenaam geprijsd. Het plotseling dalende humeur
van de Poolse handelaar op de opmerking van Jos dat het ding stonk, milieu-
onvriendelijk was en niet door de keuring kwam, deed ons kordaat doorlopen.

Uiteraard was er nog het nodige andere snoepgoed te bewonderen. De no-
dige BMW en Zundapp Wehrmacht Gespannen zijn op elke Duitse markt een
vast gegeven, maar twee Munch Mammuth's waarvan er toch een verkocht
was, blijven blikvangers. Ook een ESO-racer mocht er zijn en de Moto Guzi-
racer met 4 cylinderblok was helemaal nieuw voor mij. Verder veel spullen
voor Harley zoals je dat op elke markt ziet, en ook BMW is altijd goed verte-
genwoordigd. Ludwigshafen was voor mij weer geslaagd, vooral omdat mijn
verlanglijstje een stuk korter geworden is. Verrassend vond ik wel dat bijna
onmogelijke Russische zijklepperonderdelen hier plots ruim voorradig waren,
is het normaal gesproken onmogelijk een mooie gave zekeringhouder te vin-
den voor in de koplamp, hier waren ze te gewoon te koop (DM 15) hetzelfde
geldt voor contactsleutels en meer van dat kleinspul.

Kortom, Ludwigshafen, een must voor de liefhebber van Russische motoren,
zelfs de afstand is geen reden om niet te gaan. Ongelukkigerwijs viel ook Lud-
wigshafen samen met een leuke markt in Nederland, n.l. Barneveld, jammer
voor Barneveld want veel Nederlandse handelaren gaan dan toch naar Lud-
wigshafen. De volgende markt in Ludwigshafen is volgend jaar april, dus je
hebt nog een jaar bedenktijd, maar geloof me, dat mag je niet missen!!

Nutte Visser.
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Goed en stevig roeren. Enkele druppels citroen toevoegen. Dit mengsel over
de stukken kip gieten, met peterselie bestrooien en heet opdienen.

Aanbevolen wijn: een Bordeaux.

*smetana-saus:

Een deciliter slagroom met evenveel yoghurt vermengen. Er twee koffielepels
citroensap aan toevoegen. Smetana is een Russische term voor zure room ??

Smakelijk eten hiermee en tot een volgende keer
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De markt

Zoals iedere chauffeur van een Russische motor weet is het af en toe noodza-
kelijk om voor de nodige onderdelen een motormarkt af te struinen. Bij de
meeste UDCN motormarktbezoekers zijn motormarkten in Nederland wel be-
kend. Voor typisch Russische onderdelen zijn deze markten niet echt een suc-
ces, alhoewel een aangename verrassing nooit uit te sluiten is. Ikzelf heb het
geluk regelmatig naar Duitse markten te gaan en doe dat al weer enkele ja-
ren met veel plezier. Ik ben zelfs zo arrogant te stellen dat ik weet wat voor
de UDCN-er de betere markten zijn, en met dat in mijn achterhoofd zal ik pro-
beren door middel van verslagen de geinterreseerden voor de Duitse markten
te winnen. Een voor ons groot pluspunt vwb. de Duitse markten is de aanwe-
zigheid van de standhouders uit Polen en Letland, Vooral die uit Letland ma-
ken zich schuldig aan het verkopen van de door ons zo begeerde Russische
Hardware.

25 maart j.l. was het zover, de markt in Kassel. Kassel, op een kleine drie uur
rijden van Enschede, ligt dicht bij de voormalige Oost-Duitse grens. Wat wel-
licht een reden is dat er altijd vrij veel Russische spullen worden aangeboden,
en zodoende bij mij hoog staat aangeschreven. De reis naar Kassel in de DS
van en met Wim Hobbeling (ja. ook van Groep Oost) wordt reeds op vrijdag-
avond aanvaard, de 'appres-tour' achterin de DS is zeer geslaagd, de over-
nachting in de DS boven verwachting goed en het stevig ontbijt achter de
Citroen is pure stemmingmakerij. Als we dan een soort volksopstand hebben
getrotseerd om kaartjes te bemachtigen zijn we binnen en kan het feest be-
ginnen.

Maar na goed een uur en nog geen Russisch onderdeel te hebben gezien
voel ik nattigheid, Waar staan die M72 en K750? Die mooie nieuwe cylinders?
Waar zijn die Letten met hun leuke betaalbare spullen, die Duitse gelegen-
heidsstandhouders die zijn Russische frutaties verkoopt? Niets van dit alles!
Natuurlijk zijn er fraaie dingen te zien en Kassel is een leuke goedverzorgde
markt. En ja, natuurlijk ben ik blij een van mijn idealen, een in nieuwstaat
verkerende BMW R75 Wehrrmacht-Gespann te zien voor DM 34000, ze wor-
den goedkoper ! En ja, zo'n vette NSU racer (mag 'ie effe lope?) of een Nor-
ton Commander cafe-racer; zijn toch niet mis, maar waar zijn mijn Russische
spullen?

Als we naar binnen gaan hebben we nog zo'n drie hallen te doorkruisen dus
er is nog hoop. Wel koop ik nog een flesje met spul dat verroest metaal weer
verandert in blank ijzer en vindt ik nog een fraaie thermo-broek maar als we
de derde en laatste hal betreden, hebben we op een zeer fraaie, complete en
originele K750 met zijspan na nog geen Russisch onderdeeltje gezien. In de
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laatste hal staan de fraaiere voertuigen en nog wat onderdelen. Ik blijf even
staan bij een Jaguar E-type. Leuk voor de oude dag, als je de kickstarter echt
niet meer naar beneden krijgt. We vinden toch nog wat Russische spullen
inclusief een MT16 met een swinggarm voorvork. Maar omdat de Poolse han-
delaren ook BMW spullen verkopen, hebben ze waarschijnlijk dc prijzen van
de Dneprdelen gelijkgetrokken met die van BMW en heb ik het gauw gezien.
Kassel, een leuke markt niet voor elk wat wils, zowel twee,drie als vierwieler
voertuigen.

Normaal gesproken een Mekka voor de Russische motor, maar deze keer niet.
Ondanks een tegenvallend aanbod een aanrader. (Beroerd genoeg viel de
markt in Kassel samen met die van Hardenberg, en laat Hardenberg volgens
Robert Hofmann nou wel veel te bieden hebben op Russisch gebied.)

8 april, Ludwigshafen. Met de teleurstelling van Kassel nog vers in het geheu-
gen, durf ik niet al te positief te zijn over Ludwigshafen. Normaal gesproken is

Kassel een van de hoogte-
punten voor mij maar Lud-
wigshafen is het hoogte-
punt. Zaterdagmorgen om
04.15 uur wordt ik opge-
haald door Jos Bruning die
nog twee mensen bij zich
heeft. Gevieren vertrekken
we voor de reis van 430
km., en dan is 4 uur niets
te vroeg wil je een beetje
op tijd arriveren. Het is de
bedoeling op tijd hij het
marktterrein te zijn om
daar een parkeerplaats te
bemachtigen, anders ben
je gedwongen buiten de
stad te parkeren en ge-
bruik te maken van de bus-
sen die tussen het parkeer-
terrein en de markt op en
neer pendelen.

Na een ontpannen reis be-
reiken we Ludwigshafen en
vinden uiteindelijk een par-
keerplaats redelijk in de


