Zijn dit de nieuwe prototypes
van de IMZ fabriek?
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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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Wist u dat... ????

Colofon

- links rijden erg vermoeiend is voor de bilspieren
- dit niet komt door het van angst bij elkaar knijpen daarvan
- de Engelandvaarders de slogan: ‘Guiness is good for you’ eer aangedaan’
hebben
- je er inderdaad geen kater aan overhoud
- een pint Guiness een balletje bevat (tenminste een blikje)
- dit daar niet inzit omdat er een ongelukje in de productie is gebeurd
- het verder uitgelegd wordt in deze R.T.
- zonder motor naar een treffen gaan niet half zo leuk is
- Dneprs soms zelfs liters olie in hun bak verbruiken (nietwaar Sven)
- dit dan op zeer vreemde manieren automatisch verversen
- dit olieverbruiken ook een afwijking is van sommige Tsjechische fietsen
- er dan plaatselijk geen muggen meer zitten tenminste
- je als achtervolger jezelf dan in een oliebollenkraam (doughnut factory)
waant
- Jan Koedoot onderbroeken van het merk Elegance draagt?
- wij dit weten omdat hij in Engeland veel over zijn eigen motor geleund
stond
- dat zijn nachtelijke geluiden harder zijn dat het geluid van Henk Wijnhoven
zijn uitlaat (en dat wil wat zeggen!!!)
- Henk W. na de restauratie van zijn Dnepr, na Engeland weer opnieuw kan
beginnen.
- Cor hem de bijnaam Henk Balhoofd heeft gegeven
- de treffengangers dit jubileumjaar inmiddels zowat een heel servies bij elkaar gespaard hebben
- Luit en Cor Postma nu weer volledig onthaast zijn en gelukkig weer kunnen
glimlachen bij het geluid van een Russische uitlaat.
- Arno en Rob Bouwman na een enerverend zomertreffen op vakantie zijn
gegaan
- ze nu aan hun rust zijn toegekomen na een verblijf in de woonwagen van
Pipo en Mamaloe
- op de prijsvraag van de vorige nieuwsbrief, zeggen en schrijven, slechts een
inzending is binnen gekomen (behalve die van de eigenaar)
- deze inzending ook de huidige eigenaar niet wist te vermelden
- de prijzen inmiddels hoog bij Benno zijn opgestapeld
- dat de redactie besloten heeft Eric van Gasteren toch maar te belonen voor
zijn inzet
- hij de prijs zo spoedig mogelijk krijgt thuis gestuurd per Russische koerier
- wij nu wel uit ‘gewist u dat...’ zijn

Uitgever
Ural Dnepr Club Nederland
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Van de voorzitter
Na een aanvankelijk (voor mij) minder goede start
van dit motor seizoen, doordat het olie druk
lampje van de Dnepr wel erg vaak naar mij knipoogde, vooral bij het stoppen voor stoplichten e.d
bij een iets lager motor toerental. Het begon bij de
wat langere ritten van 100km en meer, maar zo
langzamerhand was het na een ritje naar het werk
van 5km al mis en moest ik de motor op half gas
houden om het olie lampje uit te houden.

Ik begreep dat dit nooit lang stand kon houden en
zo vlak voor het zomer seizoen moest er dus iets
Druk, vormgeving en
aan gebeuren. Aangezien ik geen tijd had voor een
productie
krukas revisie (waarvan ik toen nog dacht dat het
Alle werkzaamheden
de oorzaak was maar waarvan ik ondertussen niet
gebeuren in eigen beheer,
meer zeker ben) nu lag er al een tijdje een reserve
druk via Reproduck
blok onder de werkbank en dat kwam nu dus goed
Copy en Foto’s
van pas. Dit MT19 blok was ook niet geheel in
Alle copy dient schriftelijk of
orde maar na het vervangen van drie gebroken
digitaal te worden
klepveren en het monteren van een stel verse
aangeleverd. Bij voorkeur
digitaal in txt-formaat. Foto’s kleppen had ik er wel vertrouwen in. En niet
onterecht. Na twee forse trappen kwam er al leven
als afdruk of gescand
opsturen, bij voorkeur zwart/ in.
wit i.v.m. kwaliteit. Foto’s en
diskettes worden indien
Dit MT19 blokheeft een iets hogere compressie
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

verhouding en een lichter vliegwiel waardoor hij
iets pittiger loopt en vlotter op het gashendel reageert. Rijstijl moest ook iets aangepast worden
wat eerder en vaker terug schakelen. Ondertussen
heeft hij de vakantie goed doorstaan en ook de rit
naar het Lehnsted treffen in Duitsland gaf geen
problemen. Maar mijn vakantie is dus weer voorbij
net als bij de meesten van jullie neem ik aan. Tijd
om weer aan de slag te gaan. Ook het bestuur is
weer aan het vergaderen geslagen en de redactie
heeft weer een nummer van de The Russian twin
uit gebracht kortom weer volop actie.

Jan Wassenaar
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Van de redactie,
zo langere tijd is het nu stil geweest rond het Russian Twin front maar hier
komt dan toch eindelijk weer een uitgave om de hoek kijken.
Nu er weer een hoop leuke dingen gebeurt zijn wordt het toch weer eens tijd
om er wat over te gaan schrijven vinden we.

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

Het voorjaarstreffen is nog niet behandeld, het zomertreffen te Donkerbroek
niet en natuurlijk ook het uitstapje naar Engeland niet. Na dit nummer zou
eenieder weer bij moeten zijn in zijn algemene ontwikkeling (waar het motoren en de club betreft dan). Dit keer veel over Engeland maar het is voor de
deelnemers aan deze reis ook zeker iets geweest om over te praten.
Het zou leuk zijn als er weer eens wat meer mensen een pen ter hand zouden
nemen! Ook wij van de redactie zitten wel eens met de handen in het haar
om ons blad te vullen. De rubriek ‘Ik en mijn Rus’ kan een mooie aanleiding
zijn om de sleutels eens links te laten liggen, de pen daarvoor in de plaats te
nemen, en aan de andere leden eens uit te leggen waarom jij zo ‘dol’ bent op
jouw Rus. Het hoeft maar een klein stukje te zijn, maar een vervolg verhaal
mag altijd. We houden ons van harte aanbevolen.

Marco boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel:0229-543715
Fax:0229-540223
Email: m.boelis@zonnet.nl

Afm:50-50-40mm fl 87,50Afm:40-20-43mm fl 127,50 *
Excl.verzendkosten
* enkel min aan massa speciale
voet voor BMW

Ook in dit blad een theoretische verhandeling over het zijspan rijden. Let op
goed bestuderen en je wordt overhoord op het volgende treffen. Gerrit bedankt en bedenk het examen alvast maar.
Als we dit lezen zit het najaarstreffen in Windesheim er ook weer op. Maar
daarover hoor je pas iets in de volgende uitgave.
Veel plezier ermee en tot schrijfs,

Jos en Benno
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The Russians are coming...
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Oftewel ons bezoek aan het Engelse Oostbloktreffen te Wootton Basset in
Engeland. Er is in voorgaande nummers al veel over geschreven, maar nu
dan toch het echte reisverslag.
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Na een lang voortraject kwam de dag dan uiteindelijk snel dichterbij dat we
de overtocht zouden wagen. Olga was in de voorgaande weken uitvoerig geprepareerd (nieuwe bandjes en een rondje op losse onderdelen), ze zou dus
probleemloos de 1200 kilometer moeten voltooien op en neer naar Wooton
Basset (Uiteindelijk klopte dit ook goed). In het voortraject was al afgesproken met Henk W. uit Limboland, dat deze langs Breda zou komen zodat we
samen konden oprijden richting boot. Altijd leuker om samen te rijden en zogezegd zo gedaan.
Van het weer in de weken voor vertrek was ik niet geheel vrolijk geworden en
dus werden voor de zekerheid de lange broeken, regenjacks, extra schoenen,
laarzen etc. ingepakt om een beetje droog te blijven onderweg. Dat dit uiteindelijk niet echt nodig was bleek later...
Dag 1 woendag
Op de dag van vertrek, woensdag 12 juli, rond de middag,
een belletje van Henk dat hij
opgehaald kon worden bij het
station in Breda en samen vertrokken we. Nog even een
kleine tankstop in het o zo
goedkope Nederland (slechts
FL.2,60 per liter sap, wat een
koopje) en daar waren we dan,
in Hoek van Holland waar ons
jachtje al lag te wachtten.
Even voor de volledigheid de gehele equippe: Robert (CZ), Evert-Jan (M-72),
Jos en Diny (Ural zijspan), Jan K. (Ural UN-uitvoering), Sven K. (M-72 Afghanistan?), Henk v.d. H. (M-72 zijspan), Henk W. (Dnepr mt11 span), Benno
(Dnepr MT-16 span), Fam. Veenbrink (Rover?). Bijna de gehele equippe was
al aanwezig toen we aan kwamen bij de afvaartplaats van HSS Discovery, de
catamaran die ons zo lekker snel naar Engeland zou brengen. Lekker op tijd
alles ingescheept na wat op en neer gesjouw met motorfietsen en de pret
kon beginnen.
The Russian Twin
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Op de heenweg was er ruime deining aanwezig van de voorgaande winderige
dagen maar dit bleek voor de meesten geen probleem om toch de aanwezige
Amerikaanse fastfoodsector met een verbroederingsbezoek te verblijden. Ondergetekende had toch wat minder trek dan verwacht maar echt ziek ben ik
gelukkig niet geworden onderweg. Bij aankomst in zonnig Harwich (ja, een
term die je vaker zult horen in het verslag), kon dan eindelijk de grote uitdaging beginnen.
Met een zijspan in Engeland links rijden was voor mij en de meesten onder
ons een nieuwe ervaring. Op de boot was al besloten dat we de eerste namiddag tot Ramsey zouden rijden om even rustig te wennen aan het Engelse
leven. Bij de eerste rotonde was het natuurlijk al fout, een overijverige en
beleefde Engelse stopte midden op de rotonde omdat we de regels niet goed
begrepen en crëerde hiermee een leuke vluchtheuvel voor het overige verkeer. Oeps, beter opletten dus.
In Ramsey aangekomen op zoek naar de Pub waar we konden logeren, nou
dit was het makkelijkste van alles. We waren er al voorbij voor we er erg in
hadden. De eigenaar vondt het prima dat we onze tenten hier op zouden
slaan en betalen deden we later binnen onder het genot van een pintje. Binnen bleek al snel een ontbijtje ook tot de mogelijkheden te behoren, dus dat

Ural Dnepr Club Nederland
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carter? Niet gek na al die hobbelweggetjes! Een verotte kop misschien? Wat
raar de olie komt uit het zijspan gedruppeld! Iets experimenteels van de
Firma Gossie zeker? Nee, niets van dit alles. Je jerrycan zonder dop in het
zijspan plaatsen en dan die leuke weggetjes nemen. Toch handig die gaatjes
in het zijspan!!! Ook op een nieuwe Rus zit de zogenaamde milieu verwijderingsbijdrage en werd zodoende nu dus alvast aangesproken. Afijn, de milieuprijs kon op zondag maar naar één persoon gaan. Sven succes met de shampoo kit!
Terug op het terrein werd er natuurlijk weer gesleuteld (er werd zelfs een rek
gelast voor de zojuist aangeschafte munitiekistjes) en de verschillende motoren weer bekeken. Dit keer was er een hele mooie Duitse Dnepr-CV te zien
en ook uit Duitsland een echte Dnepr Geländegespann (Een mooie winterbike
voor Jalhay). Natuurlijk werd er door Luyt die middag weer heerlijke Poon de
la Gileppe gebakken. Hij verzekerde mij dat het hem dit keer wel erg veel
hengels had gekost omdat hij dit keer een extra grote emmer vis had meegenomen. ´s Avonds stond er een heerlijke, goed verzorgde barbecue voor ons
klaar. De avond verliep verder zoals gebruikelijk. (Praatje, drankje, vuurtje).
De andere ochtend werden er nog enkele prijzen uitgedeeld. O.a. De milieuprijs (die houden we erin), de pechprijs en een prijs voor de mooiste modificatie. Daarna ging eenieder op tijd zijns en haars weegs. Toch altijd weer een
beetje een ontluisterende ervaring! Dat kale terrein alleen al. Wij vertrokken
rond één uur richting het Friese Harich, waar Dini´s vader woont. De dag
daarna zijn we op ons gemak (zonder problemen) (schouderklopje) weer terug naar Noordwijk gereden (Weer die verdomde polder!!!).
Rest mij nog de familie Bouwman ontzettend te bedanken voor de enorme
gastvrijheid en de voortreffelijke organisatie van dit treffen.
Tot in Mijdrecht,

Jos Luyckx
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den komen te staan was net gemaaid en Arno was druk doende het gras te
schudden. We kregen een korte toer over hun nederig terreintje! Tjonge wat
een ruimte daar!!! Verschillende schuren en stallen en zowaar een heerlijke
ruimte om te sleutelen. Kortom een terrein met een hoog porrel gehalte.

was ook weer geregeld. Het leven is goed, besefte ik een paar uur later terwijl ik, onder het genot van een lekkere Stout, zit te ontspannen. De hele pub
is in Engelse sfeer, behalve het bezoek, want onze buren hier op het kampeerveld zijn natuurlijk Nederlanders.

We konden ons tentje nog niet op het weiland zetten omdat het gras nog enkele keren geschud moest worden. We kozen een plekje naast de varkens uit.
Daarna wilden we ons maaltje koken, maar we konden onze kookspullen ingepakt laten omdat we uitgenodigd werden om bij Arno aan tafel aan te
schuiven. Anja had heerlijke macaroni klaargemaakt. Na het eten hebben we
nog een honden training meegemaakt die Anja op het terrein verzorgd. Rond
enen gingen we naar bed, nooit geweten dat varkens ´s nachts ook nog zo
knorren.

Niet te laat naar bed, want voor de 1e dag rijden in Engeland hebben we een
behoorlijke etappe gepland en best een saaie, dus fit zijn is een must.

De volgende ochtend hebben we de rioolbuis van de pipowagen aangelegd.
´s Middags heb ik met Rob alvast de toerrit gereden en het een en ander op
papier gezet. Na lange tijd zat ik weer eens in een bakkie en de gekozen wegen waren van dien aard dat mijn handschrift nauwelijks meer leesbaar was.
Diezelfde middag zijn we nog naar Drachten geweest om inkopen te doen
voor het ontbijt. ´s Avonds hebben we heerlijk in de tuin bij het kampvuur
gezeten.
Op vrijdag kwam een loonbedrijf het hooi in balen doen. Best leuk zo´n inpakmachine. We verkastten onze tent naar het weiland en rond een uur of
drie verschenen de eerste treffengangers. Handen werden geschud en verschillende bakjes gedronken. Het weer was voortreffelijk. De plaatselijke legerdump werd ook nog met een bezoek vereerd. Ze bleken mooie munitiekistjes te hebben. Die avond werd de schuur (een van de vele) gebruikt als
kantine en buiten werd nog tot in de late uurtjes gekeuveld en gelachen bij
het kampvuur.
De volgende dag stond de toerrit op het program. De omgeving van Donkerbroek is erg mooi en rond de domeinen Bouwman zijn verschillende onverharde wegen te vinden. Deze stonden dus ook op het program!!! Natuurlijk
erg gaaf om met je zijspan over te rijden. De tocht ging langs de mooie plekjes in de buurt. Hier en daar waren enkele pechgevallen te bespeuren. Een
Ural met een electriciteitsprobleem en een Dnepr met ´fawlty´ cardan. Een
stop werd gemaakt bij het Fochtelooër Veen. Bij het meertje kon een patatje
en een balletje genuttigd worden.

Dag 2 Donderdag
Om half acht loopt iedereen al vrolijk rond en is eigenlijk klaar voor ontbijt en
vertrek. Maar dat zou iets moeilijker worden. Het ontbijt is afgesproken om
8.30 uur en we moesten dus wachten. Zachtjes miezert het een beetje, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Het later in de week gebruikelijke tafereel van primusbrandertje met kokend
water en oploskoffie begint hier. Als het dan eindelijk tijd is voor het ontbijt,
krijgen we ook wat ook.
Een bord volgeladen met gebakken eieren, worstjes, bacon, witte bonen, een
visburger, gebakken tomaat en champignons en wat toast moesten ervoor
zorgen dat de buik een basis kreeg. Nou dat lukte. Iets later vertrokken we
want we hadden nog een flinke reis te gaan die dag. Wel spraken we af om
de avond voor vertrek hier weer neer te strijken.
Op weg weer, besloten werd dat Diny kaartleester zou zijn omdat zij de enige
bakkenist(e) in het spel is en ik moet zeggen ze deed het met verve. We legden in de loop van de week kilometers af op wegen en paden die erg mooi en
afwisselend waren. Af en toe moest een bepaalde attractie met een bezoek
uit diverse richtingen bekeken worden, maar komen deden we er.
Oeps, een zijspoor, want op de heenweg besluiten we de A120 te gaan volgen richting Colchester en daarna te mikken ergens op de richting Oxford. Zo
gezegd zo gedaan, and off we go. Na een paar uurtjes gereden te hebben,
begon het linksrijden voor de zijspanners wat op te breken, want dooordat de
weg de andere kant op helt gingen de billen protesteren op plekken waar je
nog nooit aan gedacht had.

Op weg door het beschermde natuurgebied werd ook nog een aardig oliespoor waargenomen. Een der motoren moest toch flink wat olie verliezen.
Het spoor bleek naar de Dnepr van Sven Koedood te leiden. Een lek in het

Na een flink stuk A120 besloten we bij een stopje dat we deze saaie weg
maar moesten verlaten. Hierna was het werken geblazen want we gingen de
kleinere wegen opzoeken. Op deze wegen die steeds meer glooiend werden
begonnen we een eigenaardig verschijnsel waar te nemen. Op de hellingen
omhoog was plaatselijk behoorlijk veel mist op aan het komen, hierdoor zakt
het tempo enorm natuurlijk en eenmaal bovengekomen was het dan weer
volkomen helder. Een verschijnsel wat even duurde om te verklaren totdat
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we uiteindelijk een keer per ongeluk zicht kregen op de veroorzaker van dit
gebeuren. Een vlaag zijwind verwaaide de mistdeken en zag er; het is was
geen mist maar een CZ-olieboot die dit plaatselijke verschijnsel veroorzaakte.
Een euveltje dat uiteindelijk redelijk te verhelpen viel was de oorzaak van de
enorme rookwolken die ons vergezelden.
Ergens die dag zijn we elkaar een paar keer kwijtgeraakt met weinig gevolgen want even wachtten bij de benzinepomp (duur spul Engelse benzine gemiddeld waren we dik Fl. 3,10 kwijt voor een beetje sap) en daar was iedereen weer. Die eerste dag besloten we met een verblijf in Wallingford (schuin
onder OXford) waar we een gezellige kleine camping vonden aan de Theems,
erg goedkoop en met gratis douches, omgerekend betaalden we hier FL. 5,per persoon. Hier dronken we nog een Guiness-je en beklaagden ons over
het slechte weer (20 graden en een lekker zonnetje).
Dag 3 Vrijdag
Deze dag moest het dan gaan gebeuren. Het was de bedoeling om ergens
deze dag binnen te lopen in Wooton Basset en dus was het ook nu weer al
redelijk vroeg in de ochtend een drukte van belang. Eventjes een rondje rond
de fiets lopen, ontbijten, douchen en
wegwezen was het
devies.
Die dag reden we
heerlijk binnendoor
over de mooie en
erg mooie wegen
van het Engelse
land. Op de kaart
was het maar een
klein stukje naar
Swindon, waar Wooton Basset tegenaan
ligt, dus dat moest
goed te doen zijn.
Off we go again. In
het begin van de middag namen we een hele lange klim waarna we in de
diepte onze plaats van bestemming zagen liggen Swindon en zijn dorpjes.
Een gezellige afdaling later (17%), besefte ik dat ik mijn remmen later toch
maar wat strakker moest stellen want hier hadje ze echt nodig op sommige
momenten. Toen we het bord Wooton Basset voor de eerste keer zagen begon ik stilletjes te juichen, zover waren we dan toch in ieder geval gekomen
Pagina 8
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Via Wootton Bassett naar Petersburg en Moskou
(verslag van het zomertreffen in Donkerbroek op 21 t/m 23 juli 2000 )
De bestemming van onze zomervakantie stond na de onderdelenbeurs in
maart al vast. We zouden naar het Engelse treffen in Wootton Basset gaan.
Een week later was het zomertreffen van onze eigen UDCN gepland, dat dit
keer zou plaats vinden op het terrein van de familie Bouwman in Donkerbroek. Twee treffens na elkaar!!! Is dit niet te veel van het goede?
Welnee! Al snel werd de overtocht naar Harwich door ons geboekt en op
woensdag 12 juli vertrokken we met de snelle catamaran van de Stena Line
naar Engeland. Zes spannen, twee solo motoren en één auto maakten de
overtocht met ons mee. In totaal waren we met dertien man. Een aardige
sliert (voor veel Engelsen een blokkade) op de weg. Zeker voor een stelletje
ongeoefende linksrijders met als handicap het bakkie aan de rechterkant.
Ik zou nog veel meer over het Engeland treffen kunnen vertellen, ware het
niet dat er in dit blad al een heel leuk stukje staat dat geschreven is door
Benno dus ik zal mij verder beperken tot het treffen in Donkerbroek. Het
enige dat ik er nog over kwijt wil is dat ik een aantal UDCN-ers een stuk beter
heb leren kennen op deze ´korte` vakantie en dat het ontzettend gezellig
was. Over vier jaar weer??? Ja, heel graag.
Donkerbroek dus. Voor het treffen in Engeland had ik Rob Bouwman gevraagd of wij die week al op woensdag konden komen. Wellicht konden we
nog wat voor ze betekenen. (Na Windesheim weet ik inmiddels wat er allemaal bij het organiseren van een treffen komt kijken.) Zodoende konden we
onze kampeerspullen ingepakt laten en op woensdagochtend vertrokken we
op ons gemakkie richting Friesland. Natuurlijk namen we zoals gebruikelijk de
mooie Nederlandse B-wegen. Na Huizen en de Stichtsebrug even gepicknickt. Dan die vreselijke Flevopolder door. Zo snel mogelijk. Daarna over de
nieuwe brug in Kampen richting Genemuiden, het pontje naar Zwartsluis genomen en een heerlijk kopje koffie gedronken op een terras aan het water
(waar anders) in Giethoorn. De Ural liep nog steeds zonder problemen. Na
Engeland had zij al menig schouderklopje gehad en ook nu zouden we onze
bestemming zeker gaan halen (Het helpt). Op zijn gemak werd de Ural naar
Wilhelminaoord gestuurd, waar we nog even op bezoek gingen bij vrienden
van ons.
Rond zessen kwamen we in Donkerbroek aan. Rob was net bezig de toiletwagen (Pipo en Mammaloe hadden een weekend vrij) te installeren en Arno
kwam met zijn zoon aanrijden op de tractor. Het weiland waar de tenten zouThe Russian Twin
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zonder echte problemen. Nog wat kilometers verder, vinden we het uiteindelijke doel van onze tocht; de terreinen van de Rugbyclub Wooton Basset.
Onze aankomst trok wel wat bekijks, 9 motoren ineens en dan nog buitenlanders ook. Vooral de zijkleppers waren hier erg geliefd. Schijnbaar zijn deze
hier op het eiland bijna niet te vinden. Na onszelf te hebben voorgesteld en
een biertje gepakt, werd het tijd om een stukje terrein af te bakenen. Na de
tenten opgeslingerd te hebben (inmiddels een routineklu
sje van een kwartier) werd het tijd ons in te schrijven.
Bij de vraag hoeveel mijl we hadden gereden werd de
secretaris wat bleek en dacht waarschijnlijk bij zichzelf; "Sh.. daar gaat de prijs van verstkomende deelnemer". We hadden tot nu een toe een kleine 600
kilometer gereden en dat vonden ze hier nog al wat.
Even wat rondgevraagd omdat Henk W. een moer
verloren was van zijn zijspanschoorstang maar die
hadden ze hier ook niet op voorraad. We zouden wel
zien.

Dnepr Motoren
Dnepr Onderdelen
Uit voorraad leverbaar
Rechtstreeks import uit de Oekraine
Frans van Loon
Middelste groes 11
5384VV Heesch
Tel:0412-454445
Pagina 44

De dag verliep met een gezellig bij elkaar hangen, nieuwe rijders bekijken,
motorfietsen gluren (ze hadden hier best wat leuke modelletjes gebakken) en
een spiegeltje helpen vastlijmen. Ook Wim Hobbelink en Rudi Walhout hadden besloten even langs te komen en vielen nog binnen op het terrein. De
Nederlandse delegatie was daarmee uitgebreid tot 16 personen. In de namiddag nog even shoppen in
het dorp en voorbereiden op de lange avond
die moest gaan volgen.
Fout!!! Om 11 uur en
een beetje gaat de tent
hier dicht en moest je
jezelf weer gaan behelpen bij de tent, met een
blikje en flesje van het
een of ander. Ook gezellig trouwens mede omdat het weer meewerkte. Later in de avond begon het
een beetje te druppen maar ook dat mocht de pret niet drukken.
Dag 4 Zaterdag
Voor het ontbijt stond de clubvertegenwoordiging van de Jawaclub te

The Russian Twin
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Swindon al op de stoep. "Welke motor is er wat verloren?" vraagt hij, na de
uitleg over wat we kwijt waren werd de kogel gedemonteerd en eventjes
voor het ontbijt in Swindon een nieuwe moer geregeld. Gratis natuurlijk,
gekke jongens die Engelsen, maar wel erg aardig. Een Engels ontbijtje
wachtte en daarna werd de dagindeling bekend gemaakt; aan het einde van
de ochtend zouden we vertrekken we voor een toerrit, 's middags spelletjes
en 's-avonds een prijsuitreiking. Zo gezegd zo gedaan. Rond 10.30 uur vertrokken we voor een toerrit richting Avebury.
Een aparte beleving, zeker omdat wij als grote viertakten achterin het veld
zaten, na een kudde tweetaktjes. Hierbij vergeleken is de olieboot van Robert
maar een smeulend vuurtje tegenover een bosbrand. Wel was het tempo
voor ons aan de hoge kant dus besloten we het rustig aan te doen. Ons was
van tevoren al verteld op te letten, omdat hier in dit graafschap een aantal
paarden uitgehouwen stonden in de krijtrotsen. En inderdaad onderweg zagen we er een stuk of drie in de rotsen uitgehouwen. Deze voorstellingen
(reeds duizenden jaren oud) hadden een nog onbekend doel, maar aangenomen werd dat het een vruchtbaarheidssymbool was.
In Avebury aangekomen vonden we de parkeerplaats en we volgden de New-
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Engels verslag Eastern European Rallye.
Op internet vonden we het volgende verslag Van Alan Mottram, de voorzitter
van de Engelse COC .
Probably the greatest number of Russian bikes ever seen in the UK in one
place. We put the Mzedders and Jawa boys to shame. Instead of two stroke
smog as expected we were treated to the rumble of rolling thunder of boxer
twins from the land of Genghis Khan and the Cossacks.
There were a few 750 side valvers including a 1952 K750 ridden by our Hon.
President, PJ Ballard and an M72 Ural outfit, restored in Irbit and brought
along by Chris Burgess of Uralmoto (was it the one on the plinth outside the
plant?) Boys and girls from the Netherlands came out to play -7 Cossack
650/750 bikes plus 1 Jawa. 3 chaps from Germany riding Urals also stayed.
Probably the most spectacular outfit was the Dnepr 750 escort/wasp enduro
of Bill Northcote. The motor on this bike gives out about the same power output as a BMW R90s.
We had no less than 4 dealers
in attendance. Uralmoto travelled by car. Dave Angel of F2
Motorcycles arrived in Convoy
as did Gossie from The Netherlands and Ural Team Oberhausen from Germany. How many
Honda dealers, I wonder, are as
committed to their bikes as
these chaps? We spent years
trying to lever Alan Voase out of
Yorkshire, without sucess.
Special thanks to Bob Bizley and
the boys of the Swindon Jawa /
CZ club who ran their little legs off and the positive vibes coming from the
rugby club. Statistics as follows. Profit £330.00 sent to Stoke Manderville Spinal Injuries Unit. Campers 135. Bikes with campers, Cossack 47, MZ 31, Jawa
17, other bikes 15. There were lots of visitors and some cars. The run out to
Avebury stone circle was dominated by Cossacks. The general standard of
maintenance was the highest I have ever seen. Perhaps we are now learning
to love them at long last as they are no longer perceived as poor mans transport. Next one 2004.

Alan
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Moto-crypto
Oplossing "Jubileum-crypto"
1.Jupiter Planeta, 2.Zweefzit, 3.Lager, 4.Spookrijder, 5.Blaastest,
6.IJzerengordijn, 7.Stalin, 8.Molotovcocktail, 9.Schijnwerper, 10.Vehikel.
Moto-crypto
1. Lak aan verkeersregels.
2. Straatrover.
3. Klassenstrijd
4. Duingras als hoofddeksel.
5. Mirakels smeermiddel.
6. Wegenbelasting.
7. Gevaarlijk gokje buiten het casino.
8. Siberische olifant op transport.
9. Ontmoetingsplaats van dikhuiden
in Duitsland?
10. Snelweg voor langoren?

w..g....g
w..p....t
p. w.d...p
h..m
w...e....e
a..r.k
r..s...h r..l...e
m..m..t v..v..r
e......t..t.....n
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age types en heksen, richting de stenen cirkels. De stenen cirkels waren te
vergelijken met de constructies van Stonehenge, aleen als geheel veel groter.
De cirkels daar waren meer dan 500 meter in doorsnee en bevatten enorme
stenen. Het verschil was voornamelijk de manier waarop de stenen gerangschikt stonden. In Stonehenge dicht op elkaar en staande, hier wat verder uit
elkaar en liggend. Af en toe doorsneden door huizen en een weg. Een plaats
waar je dichter bij de natuur kon zijn, volgens onze gids. Voor sommigen een
plaats om hun geloof te bevestigen in moeder natuur. Mooie redenen, maar
ook een heerlijke plek om even in het gras te liggen en dan wolkjes te kijken
en te genieten van het leven.
Bij de parkeerplaats teruggekomen vonden we enkel nog onze gids Steward
Thompson die achtergebleven was om ons terug te brengen naar Wootton
Basset. De rest was al verder gereden met de toerrit. We reden weer over de
binnenwegen, om er in Woooton Basset achter te komen dat
we het gehele pak weer ingehaald hadden, want we kwamen
tegelijk het terrein oprijden.
In de

h..e...d

Ja mensen, laat je hersens maar eens werken en maak kans op één van die
begerenswaardige prijzen. Deze keer moet het toch niet zo moeilijk zijn, want
de belangrijkste letters staan al op
hun plaats.
Stuur je oplossing dus naar Benno
van Ham, Lunetstraat 58, 4814 AL te
Breda.
Onder toezicht van een deskundige
jury, zal uit de goede inzendingen de
winnaar(s) worden getrokken. Helaas
zijn er op de vorige crypto geen reacties binnen gekomen. Wij hopen echter van harte dat het prijzenfestival
nu eindelijk los zal gaan barsten.

middag nog even wat foto's gemaakt om voor het nageslacht en alle sceptici
vast te leggen dat we inderdaad in Engeland en wel in Wooton Basset geweest zijn. Van tevoren even een koppelingskabeltje gerepareerd van de M72 van Jan, want ja, een beetje prutsen hoort erbij.

Veel succes!

In de middag barste het circus los , we hadden inmiddels allerlei buren om
ons heen verzameld met een klein legertje erbij. Tenten en motor onder een
camouflagenet en legeruniformen waren bij een deel van de bevolking schijnbaar normale kost op een treffen. Gelukkig was het voor de rest best goed

Luit
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volk dus geen klagen. Een rondje
over het terrein leverde een
hoop aan vreemde, mooie en
onzinnige creaties op.

IMZ-8.123

126

25,00

32,50

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

25,00
25,00
25,00
25,00
15,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

Diversen

Een VW transporter 1600 blok in
een Ural-frame, lekker veel koppel maar moeilijk aantrappen
(Engels, dus bak links, aan de
kant van de kickstarter). Een
Austin Servant blok in een
frame, met een complete caravan als bak.

Een Dnepr streetracer, een
Dnepr crosser die ook echt als
een crosser klinkt. Noem het
maar op er was een hoop
vreemds te vinden daar. Een
hele mooie aanhangwagen blijkt
te maken van een kruiskoppeling
en stuk ijzer, een winkelwagentje een prullenbak en de voorvork van een scooter en ga maar
door. Een hoop leuke dingen te
zien dus. Wat mij opviel was de
mentaliteit; eenieder reed op elkaars motor rond om eens te kijken hoe dat
bevalt.
Onze gids Stephen was volledig wild van de grote viertakten. Hij bleef rondjes rijden. De stickers bleven populair en vonden gretig aftrek. Volgende keer
meer van meenemen dus.

Planeta-3
Planeta-3
Jupiter
Jupiter
Planeta
Planeta
Voskhod
Voskhod
Chang Jiang
Chang Jiang
IZH typ 49

maintenance manual
50
onderdelen
50
maintenance manual
50
onderdelen
50
sport operating instructions 27
sport onderdelen
98
operating instructions
79
onderdelen
90
onderdelen (=M72)
97
instruction manual
56
onderdelen
50

De volgende artikelen zijn zonder porto
T-shirt
Sweaters
Dnepr Pins
Badge
Sleutelhanger
Stickers

15,00
35,00
5,00
5,00
7,50
1,00

25,00
45,00
7,50
7,50
10,00

Verdere gegevens zoals
kleur, maat etc.
Bel Hans!

UDCN

Het spelletjesgebeuren werd door
velen gevolgd en soms ook met
goed gevolg afgelegd. Robert deed
nog een dappere poging langzaam
rijden met de M-72 en CZ. Jan
deed een circuitje met de grote
zijklepper en wij deden ons best de
blikjes te legen voor ze verdampten in de zon. Alom plezier dus.
In de middag hoorden we al, van
Pagina 12
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Clubwinkel

Bestellingen:

Dag 5 Zondag

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

Leden
Prijs

Niet-leden
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

25,00
25,00
32,50
27,50
27,50
25,00
27,50
25,00
25,00
25,00
27,50

Dnepr
K750
K650
MT9-10
MT9-10
MT10/36
MT10/36
MT10/36
MT11
MT16
MT11-16
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bouwtekening A3
betriebsanleitung
service manual
onderdelen
service manual
onderdelen
repair manual
onderdelen
service manual

49
76
119
56
120
76
149
115
70

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

Helaas, helaas de tijd was weer aangebroken om de spullen op te gaan pakken.
Vroeg in de ochtend vertrokken de eerste
al om weer op weg nar huis te gaan. Wim
vertrok vroeg, een uurtje later gevolgd
door Rudi, zij moesten die avond al weer
de boot hebben, dus goede reis en tot in
Nederland.
Wijzelf deden het rustiger aan en vertrokken na het ontbijt voor een stevig stukje
sturen en rijden. De bedoeling was die avond in Bishop Stetford aan te komen om dan de volgende dag nog maar een klein stukje te hoeven doen.
Als eerste stond op de nominatie The Famous White Horse of Uffington. Een
van de krijtpaarden en wel het grootste dat in dit deel van Engeland te vinden was. Lekker binnendoor slingerend vonden we onze weg over heuvels en
dalen. Erg leuke hellingkjes vonden we hier. Bij het paard aangekomen leek
de zijklepper van Jan K. wat te slippen met zijn koppeling dus bijstellen die
hap.

22,50
25,00
32,50
25,00
32,50
25,00
32,50
32,50
25,00

Na vertrek was het binnen 20 km
al zover, de eerste van de onverwachtte stops die we die dag zouden hebben. Bij Henk W. besloten
zijn balhoofdlagers dat ze nu lang
genoeg meegedaan hadden. Bij
een stevige stop kantelde zijn vork
zo dat Henk het niet meer vertrouwde en stopte. Zeer strategisch en goed gekozen want de
eigenaresse van een huis, bood
direct hulp aan. Ook de overburen
waren zeer geintereseerd en regelden per direct een koffietafel voor ons. Dat
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Ural
M72
M72
M63
M63
M66
M62-67
M62-67
IMZ-8.103
IMZ-8.123
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een van de bestuursleden, dat een Nederlander een prijsje zou gaan winnen
voor de verst komende deelnemer en wij dachten dat Wim H. dit zou gaan
worden. De 3 Duitsers die ook aangekomen waren schenen niet in de prijzen
te gaan vallen. Bij de prijsuitreiking onder het genot van een biertje, bleek
dat ook inderdaad zo te werken en de zoon van Wim kon een mooie beker in
ontvangst nemen.
Om 12 uur werden we weer buitengezet voor de nacht.

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

Type

Ural Dnepr Club Nederland
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lieten we ons geen twee keer zeggen en goed smaken natuurlijk.
Ondertussen was de motor weer in orde gemaakt en konden we weer verder.
Sven vertrouwde de zijklepper niet meer en Jan reed verder op die van Sven,
Een paar kilometers gaan voorbij en dan even voorbij het pand van Williams
(de Formule 1 jongens) besloot de zijklepper helemaal geen zin meer te hebben in deze show. In een zijweggetje begint een enerverende sleutelpartij.
Na een stief kwartiertje besloot Jan, samen met Sven, en de twee Urals, over
de snelweg terug te rijden richting boot want vertrouwen deed hij het niet
meer. De koppeling had geen zin meer.
Wij reden ook verder, want er was nog
genoeg te doen, wilden we tenminste
vanavond nog ongeveer op de bestemming aankomen. Na veel rijden en onderweg nog een modificatie aan het balhoofd van Henk is het in de avond weer
zover. We waren bijna op de plaats van
bestemming en het camping zoeken begon weer.
Na veel zoeken vonden we rond de
schemering uiteindelijk een plekje in Roydon. Aan het kanaal tussen de spoorlijn
en de aanvliegroute van Stansted lag een
best mooie camping verscholen.
Snel de kantine in. De keuken was eigenlijk al dicht, maar we konden nog net
meedoen met het eten. Daarna in de
late schemering de tenten opgeworpen,
een bakje koffie gedronken en even nagepraat over de lange dag die achter
ons lag.
Gelukkig een telefoontje van Jan, ze zijn aangekomen in Bishop Stortford,
helaas met één motor minder maar toch. Vanwege het gebrek aan kampeerplaatsen had hij maar een hotel genomen voor de nacht. We besloten hem
de volgende ochtend op te halen zodat we weer voltallig verder konden. Tevreden dat we allemaal toch goed terecht waren gekomen, namen we er nog
een borrel op.

Oproepje :
Afgelopen vakantie in Tsjechie geweest. Uiteraard de ogen en oren
open, op zoek naar Russisch spul. Hierdoor in contact gekomen met
een Duitse Tsjech of Tsjechische Duitser die van alles en nog wat
kan leveren tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Te denken valt aan
banden, merk Barum (Tsjechisch) of Stomil (Pools) ook de originele
Russische banden kan hij mogelijk leveren. Verder Jikov carburateurs (ongeveer Fl. 125,-) velgen (ronde!) en mogelijk uitlaten.
Mochten er onder jullie geinteresseerd zijn, laat me het weten, mogelijk kunnen we een gezamenlijke bestelling plaatsen.
Hij levert overigens ook aan Oberhausen !.

Gerrit Busweiler.

Dag 6 Maandag
Vroeg in de ochtend werden we weer wakker en gingen we in de kleren voor
het laatste stukje tuffen. Onze bedoeling was om die dag (na jan en sven opPagina 14
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paar dagen rijden en een paar dagen staan, volkomen leeg. Omdat het
laadstroom-controlelampje tijdens het rijden wel doofde, nam ik aan, dat er
ook geladen werd en dat de oorzaak gezocht moest worden in een slechte
accu-kwaliteit, in combinatie met onvoldoende lange ritten en de lange winterpauzes.
De originele dynamo ?-414 gereviseerd, maar dat bracht ook geen verbetering.
Pas veel later (1998) ben ik mij gaan afvragen, of ik de oorzaak voor die beroerde stroom-voorziening misschien wel moest zoeken in de mechanische
spannings-regelaar. Via een advertentie in onze R.T. heb ik contact gezocht
met Marco Boelis.
Bij Marco heb ik een 50mm elektronische spannings-regelaar besteld en deze
in het lege huis van de Russische PP302 regelaar "verstopt".
Tijdens het proefritje daarna bleek al direct dat ik al die jaren flink wat had
gemist; want ik had nu zelfs meer stroom dan ik nodig had. Ik kon met ontstoken verlichting, een knipperende richtingaanwijzer, een brandend remlicht
en gelijkertijd ook nog luid toeterend de bocht om.
Alweer een probleempje opgelost. Ik was nu weer helemaal gereed voor een
volgende storing.
Daar hoefde ook trouwens niet zo lang op te wachten...

dt
volg

Pagina 38

Wor
vert.

The Russian Twin

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 41 , September-Oktober 2000

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!

: Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

Vraag eens vrijblijvend advies!

M. Tjaarda Assurantiën
Kastanjelaan Oost 33
6741 DT LUNTEREN
Tel/Fax: 0318.485878

The Russian Twin
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gehaald te hebben) ontspannen
richting Ramsey te tuffen en hier
Jos, Diny, Jan en Sven op de
boot te zetten. Zij vertrokken al
maandagavond. De rest van ons
had de dinsdagochtendboot geboekt en zouden de nacht nog
een keer in Ramsey door brengen bij de Castle Inn.
Eerste stop: Bishop Stortford.
Midden in het plaatsje vonden
we het King George Hotel, waar
we meteen de witte UN-ural van
Jan troffen. Even later gevolgd door de eigenaar en diens zoon. Gelukkig we
zijn weer compleet. Van Jan hoorden we dat de motor al voor Oxford de
geest gegeven had met een koppelingsprobleem. Jammer, maar helaas.
Nu we weer compleet waren, maar snel onderweg gegaan voor de laatste
kilometers. Onderweg kwamen we nog wat zeer smalle weggetjes tegen en
genoten we weer volop van het heerlijke rijden daar. het bleef een verademing om in principe altijd voorrang te hebben op doorgaande wegen. Het
reed ook voor ons als buitenlanders heerlijk ontspannen.
In de vroege middag kwamen we alweer in
Ramsey aan, waar we meteen onze tenten
op de gebruikelijke plaats zetten. Beetje
vreemd gevoel, toch wel, dat we nu de
groep zouden gaan opsplitsen. Aan de ene
kant dacht ik "Had ik die boot ook maar",
aan de andere kant had ik nog veel zijn in
een laatste avond rustig te zitten bij een
pub, biertje erbij lekker napraten over wat
we allemaal gedaan en beleefd hadden de
laatste dagen.
In de namiddag gingen we dan met zijn
allen naar Harwich om de mensen, die zouden vertrekken, uit te zwaaien. Wij zouden
daar zelf nog wat eten. In de supermarkt
bij de haven nog wat boodschappen gedaan, want een Pint Guiness is hier in blik
net zo duur als een kleiner blik thuis. Nogmaals afscheid genomen van Jos en Diny die we hier ook kopend aantroffen.
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dens het openen van het blok ontdekte ik meteen waarom. De bewering, dat
de kogels van de Russische fabriekslagers in de bankschroef worden rondgevijld, bleek inderdaad te kloppen. Ook het inwendige van het motor-carter is
behoorlijk ruw (wordt volgens boze tongen in het zand gegoten). Om daarin
met je blote handen te werken, daar is lef voor nodig. Vermoedelijk heeft
geen enkele werknemer in de Dnepr-fabriek ooit het hoofdstuk "toleranties"
goed gelezen. Waarom ook, want voor de al te erg in het oog springende
maat-afwijkingen was er altijd nog de haakse slijper.
Gelukkig bleken alle benodigde lagers voor de krukas, nokkenas en de dynamo direct leverbaar uit het SKF-programma, terwijl ook voor de oliekeringen een alternatief bestond van betrouwbare, weliswaar Duitse makelij. Het
vinden van de passende biggend-schalen vergde wat meer zoekwerk en volgens mij kwamen ze uiteindelijk uit een Morris magazijn. De carterpakkingen
kon niemand leveren, maar met een paar velletjes vettig pakking-papier, een
Stanleymes en een paar holle ponsen kun je zoiets ook makkelijk zelf in elkaar fröbelen.
Omdat de versnellingsbak er nu toch af lag en omdat de koppelingsplaten
zichtbaar al vrij veel frictiemateriaal hadden verloren, liet ik de platen bij een
remmenboer voorzien van nieuwe voeringen. Fabrieksspecificaties had ik
niet, dus werd besloten om op elke zijde van de platen ongeveer 3 mm nieuw
materiaal op te lijmen. Later, toen de bak weer achter het motorblok was
geplaatst, bleek dit te veel; het zaakje kon niet ontkoppelen, dus: weer uitbouwen en de platen afdraaien totdat de juiste dikte was bereikt.
Als dan na afloop van de revisieklus alles ogenschijnlijk weer op z'n plaats zit
en je hebt ook geen vitale onderdelen overgehouden, dan volgt het spannendste moment; het reanimeren van de zojuist gereviseerde krachtbron.
Vlotteren, contacten, trappen en na drie pogingen en twee knalharde explosies loopt de motor weer. Weliswaar nog wat onregelmatig, maar dat is een
kwestie van afstellen.
Na een eerste, voorzichtige testritje rondom het huis blijkt alles in orde en
neemt het vertrouwen in de motor toe. Zelfs tijdens een overmoedige tocht
naar Zwolle (ongeveer 150 km) blijft ook alles heel, alleen de rechter uitlaatbocht knalt een paar keer uit de cilinderkop (wartels niet goed vastgezet).
De motor liep en bleef lopen, tot volle tevredenheid.
De reparaties bleven daarna beperkt tot het periodiek vervangen van de 6volt accu (bijna elke 2 jaar). De algehele stroomvoorziening was trouwens
een blijvend punt van kritiek. Als overdag dimlicht werd gebruikt, dan kon je
de richtingaanwijzing of claxon wel vergeten. Bovendien was de accu, na een
The Russian Twin
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deel 2 door Marcel Hogt:

De onderdelen-voorziening voor mijn Dnepr K650 (ofwel MT-9) was jarenlang
een serieus probleem. Maar ik voelde mij getroost door de wetenschap, dat
de doorsnee motorrijder in Rusland zich ook vaak moest zien te behelpen
met slechts een hamer, een sikkel en zijn bovennatuurlijke vermogen tot improvisatie. Regelmatig moest ik dus een defect onderdeel repareren of soms
ook namaken. Iets nieuws kopen was toen (omstreeks 1981) nog niet zo
gemakkelijk als nu.
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Daarna terug naar Ramsey om daar nog een avondje te genieten van ons
ritueel. Kopje koffie, drankje erbij, biertje na en wat babbelen met elkaar.
Later op de avond nog even de pub in en ons ontbijtje vastgelegd om de volgende dag in ieder geval goed te beginnen. We kregen als stamgasten nu
inmiddels al korting op het nachtverblijf. Niet slecht. Die avond eindigde weer
zoals de meesten. We mochten onze glazen meenemen naar de tent want de
kroeg ging dicht.
Dag 7 Dinsdag.
De laatste dag in Engeland was aangebroken. Een beetje sip ruimde ik mijn
spullen op en ging voor het laatste ontbijt richting Pub. Een heerlijk maaltje
later vertrokken we richting Harwich. Na ingecheckt te hebben voor de boot
werd het aansluiten in de rij voor de veerboot. Als dat eenmaal gebeurd is
was het een aantal keren stoppen en starten naar de volgende wachtrij toe.
Eenmaal ingescheept zat er eigenlijk niets anders op dan te wachten op de
aankomst in Hoek van Holland. Een telefoontje van Diny leerde ons dat die in
ieder geval goed aangekomen waren. Mooi, de helft was thuis, nu wij nog.
Na een ontspannen reis, het water was spiegelglad, kwamen we aan in Hoek
van Holland. Nederland was gehaald, nu de laatste kilometers nog.

In 1982 dwongen de steeds heviger wordende vibraties vanuit het motorblok
en de toenemende, joelende bijgeluiden mij tot een nader inwendig onderzoek.
De inmiddels 8 jaar oude Dnepr was rijp voor zijn eerste revisie-beurt en tij-

Henk W. en ik besloten om op een iets andere manier naar huis te rijden,
eerst binnendoor naar Brielle om daar de pont naar Zuid Beijerland te nemen
en dan over de Haringvlietsluizen Brabant binnen rijden en zo naar huis. Helaas, na de eerste pont bij Rozenburg ging de Dnepr van Henk rare geluiden
vertonen in zijn achterkant. Bij een benzinepomp bleek de motor
niet meer achteruit te
duwen en vooruit rijdend
te schrapen (tand afgebroken op zijn kroonwiel,
blijkt later), klonk niet
best en na de ANWB gebeld te hebben besloten
we dat ik door zou rijden
en dat we elkaar zouden
bellen die vanavond. Om
een uur of zeven/acht
kwam ik thuis aan. Jippie!!! Olga en ik waren
rijdend vertrokken en
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Met de aanschaf van een nagenoeg complete, maar reeds gedemonteerde
donor-Dnepr MT-9 uit 1976 (voor f. 350,=) werd die onderdelensituatie meteen een stuk rianter. Voortaan kon ik putten uit mijn eigen Dnepr-magazijn;
alles lag keurig opgeborgen in diverse houten kratten.
Alleen dat onbenullige, zwarte rijwielgedeelte stond mij wel regelmatig in de
weg. Telkens wanneer ik de hardheid van mijn scheenbeen weer eens op dat
vuile joekel had getest, dacht ik; "waarom bewaar ik die vuile homp Russisch
ijzer eigenlijk nog?". Gezien de degelijkheid van zo'n Dnepr frame zou ik dit
als reserve-onderdeel vermoedelijk toch nooit nodig hebben, dus: .... weggegooid in de schrootcontainer......
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)
Even dit: zit je 's avonds in Windesheim op een uitgestorven terrein tussen de buien door bij Jos voor de
tent. Haalt hij plotseling wat kookgerei tevoorschijn en
tovert in nog geen half uur een feestmaal voor je neus.
En wel, Russisiche kip met room, het recept van "Boris"
uit het jubileumnummer. Jos het was echt heerlijk! Zeker met dat wijntje erbij.

URAL SOLO EN ZIJSPANMOTORFIETSEN

Zakoeski
Zakoeski zijn Russische borrelhapjes met tal van koude en warme bereidingen. De Russen staan bekend om hun gulle gastvrijheid; ze ontvangen graag
mensen en doen dat op een voortreffelijke manier.
De ontvangst:
alle genodigden scharen zich rond een lange tafel vol zakoeski, die als vrolijk
en aantrekkelijk trefpunt fungeert.
De zakoeski tafel:
wordt zo opgesteld, dat de mensen er van alle kanten bij kunnen. Een
"wandelend buffet" dus, zonder stoelen of fauteuils.
De koude zakoeski:
bieden met makkelijk klaar te maken ditjes en datjes een heel afwisselende
keuze. Er staat wit, bruin, roggebrood enz. gereed waarvan grote hoeveelheden worden verorberd. En natuurlijk ontbreekt de Vodka niet. Die wordt ijskoud als aperatief, bij de zakoeski of "zomaar" gedronken. De Vodka is namelijk onmisbaar voor het uitbrengen van toasts, waar elk op zijn of haar beurt
zich lustig aan toe geeft.

NU OOK LEVERBAAR:
TWEE KLEURIGE MOTOREN
MOTOREN MET ELEKTRISCHE STARTER
MOTOREN MET AANGEDREVEN ZIJSPAN

DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPANAANDRIJVING
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.

Hier volgen enkele koude zakoeski:
Zoute haring
Verse ingevroren zoute haring vooraf 48 uur in koud water ontzouten. Dan
zorgvuldig afspoelen en kop, graten, staart en kieuwen verwijderen. De haring in stukjes van 2 cm. snijden, op een grote schaal schikken met plakjes ui
en tomaat. Er wat olie en azijn overheen doen. Extra lekker met stukjes appel
erbij.

ONDERDELEN VOOR ZOWEL URAL ALS DNEPR UIT
VOORRAAD LEVERBAAR
EIGEN IMPORT

Zoute haring "mousse"
Eerst ontzouten en dan bij de in stukjes gesneden haring een met een vork
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In de zomer van 1995 heb ik een Ural (of een Dnepr) gekocht in Phnom
Penh,
Cambodja. Deze werden in onderdelen geïmporteerd vanuit Vietnam, waar ze
gebruikt werden door de politie. Vervolgens ben ik mei vorig jaar verhuisd
naar Kameroen in West Afrika en aangezien we als gezin zo gehecht waren
aan deze motor met zijspan hebben we hem meegenomen.

fijngeprakt ei voegen, plus gehakte ui, peper, olie en azijn. Mixen om een
smeuig mengsel te verkrijgen. De "mousse" in een schaal overbrengen.
Dit zijn twee haringbereidingen waar de Russen nooit genoeg van krijgen!

Helaas is aan ons werk in Kameroen
voortijdig een einde gekomen en op
dit moment bevindt de motor zich
weer op de boot op weg naar Nederland. Complicatie hierbij is dat ik geen
enkele beschikking heb over papieren,
aangezien deze in Kameroen gestolen
zijn. We zijn ons nu aan het voorbereiden op een nieuwe uitzending naar
Nepal en hierbij dienen zich twee mogelijkheden aan t.a.v. de motor: meenemen naar Nepal of invoeren en verkopen in Nederland. De eerste optie drijft ons waarschijnlijk aanzienlijk op kosten en bovendien
zal import in Nepal behoorlijk gecompliceerd zijn. Ik veronderstel dat u eerder met het bijltje gehakt heeft van invoer en registratie. Graag doe ik een
beroep op u of op een van uw clubleden of u nog tips hebt ten aanzien van
mogelijkheden tot invoer, registratie en verkoop in Nederland. De motor dateert van 1993 en heeft een capaciteit van 650cc. U kunt mij bereiken op dit
email adres (E.Baan@12move.nl)

Verder staan er schaaltjes gereed met:
Radijsjes in boter, grote zwarte radijsjes die in fijne reepjes worden gesneden
en met olie en azijn begoten; plakjes tomaat met wat zout en peper; mierikswortel "mousse" met olie en azijn; plakjes hard ei; plakken gekookte bied met
olie en azijn; schijven komkommer met smetana; groene en zwarte ontpitte
olijven; plakjes citroen; ansjovis, tonijn en makreel in hun blijkjes, plus enkele blikjes zalm, de rode "keta" kaviaar; grijze Kaspische kaviaar; plakjes
fijne Noorse zalm; gerookte rivierpaling; gemarineerde kleine champignons;
plakjes worst; malosol komkommer; koude aardappelsla met vinigrette saus.
Op tafel moet voldoende bestek en glaswerk aanwezig zijn.

Te Koop :
23-7-2000 : M72, Since 1958 the bike covered 17000 kilometrs.Most of the
time it was in the garage.At the beginning of nineties the bike was restored
and brought to the shape as you can see on the photo.
The bike`s whereabouts is in Azerbaijan`s capital sity Baku and my grandfa
is it`s owner. We estimate that bike at $ 8.000 (the price is without delivery).
Our best regards and thanks again. mamedov.alex@surfree.net.il
Te koop aangeboden:
10-08-2000: Ural zijspancombinatie type IMZ-8 103 10, bouwjaar:1994,
kilometerstand: 12.000 km., kleur: grijs, met beenkappen, zijspan voorzien
van windschermpje, dekzijl en bagagerek. Alles in prima conditie. f 4900,Michel de Groot tel.: 020 6342364//06 15457840 e-mail: micpat@xs4all.nl

Sardientjes in olie en kilki
Worden in de blikjes opgediend.

Bitki, ofwel de Russische hamburgers
Heel wat poëtischer dan hun amerikaanse tegenhangers, want in Rusland
zegt men: "als een jonge dochter een jongeman wil veroveren, dient ze allereerst BITKI klaar te maken" En ook: "Zonder bekwaamheid in het maken van
Bitki is men geen echte Rus"...
Ingredienten voor 6 personen:
600 gram runder/kalfsgehakt, 150 gram wit broodkruim, 1 kop melk, 3 rauwe
eieren, 3 soeplepels bloem, 50 gram paneermeel, 2-3 sjalotten, 1 kop smetana, peterselie, zout en peper.
Bereidingstijd:
10 minuten.
Bereiding:
Het broodkruim in de melk weken en dan uitknijpen. In een kom met een
vork of met de hand het gehakt, 2 rauwe eieren, de fijngehakte sjalotten, het
broodkruim en de gehakte peterselie goed dooreenmengen. Zouten en peperen en dan 2 centimeter dikke, ovalen BITKI vormen, die u vervolgens door
de bloem, het opgeklopte ei en het paneermeel haalt. In een beboterde en
goed verhitte pan aan beide kanten bakken. Heet opdienen met smetana.
Er een rosé wijn bij inschenken.
NB: zie voor "smetana" recept, bladzijde 23 van het jubileumnummer!

, Luit

Eet smakelijk
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Zijspandynamica
De bochtentechniek is het zout in de pap bij het motorrijden, vooral bij het
zijspanrijden. Waar liggen de wetmatige oorzaken van de stuureigenschappen
van een zijspancombinatie die menige beginneling tot vertwijfeling brengt?
Met deze vrije vertaling van een artikel uit een Duits blad proberen we wat
helderheid te verschaffen. Overigens ben ik het niet eens met de stelling die
zegt dat het gewicht van het geheel niet van invloed zou zijn. Als je de formules invult blijkt m.i. het tegendeel. Wie kan en wil er op reageren ?
Als het zijspanwiel omhoogkomt in de rechterbocht.
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en swingarm voorvork etc. In een koop F. 5.000,-- G.H. Hogeling tel:
0561-617424.
Te Koop:
22-05-2000 : Dnepr 16 (1992) Compleet in onderdelen.Geen kenteken. Wel
invoerpapieren. T.E.A.B. J. Homan tel.0475-322397
Te Koop:
20-06-2000 : Te Koop Solo Cardansetje 9/35, M72 Dynamo 6volt, Wolga
GAZ-21 1969, JAWA 350 1970 , Jan Wassenaar. Tel:058-2541777
Te Koop:

Dit effect is iedereen die
wel eens met een zijspan
heeft gereden, wel bekend. Een tikkeltje te
snel een rechterbocht
ingegaan, waarschijnlijk
met een lege bak, en
hup daar komt ongewild,
het zijspanwiel omhoog.
Een nogal beangstigende
situatie, met name voor
de beginner. Deze reactie is overigens een van
de meest spectaculaire
eigenschappen die de
zijspancombinatie van zijn vierwielige concurrent onderscheidt. Om dit fenomeen enigzins te kunnen bestuderen moeten we ons verdiepen in de verschillende krachten die hier een rol spelen. Door een stuurbeweging naar rechts
wordt op het voorwiel een zijwaartse kracht uitgeoefend die het span naar
rechts, loodrecht op de rijrichting, stuurt. Zolang deze stuurbeweging blijft
bestaan, en daarmee deze centrifugaalkracht, rijdt het span in een cirkelvormige baan. Nu zullen we eens verder kijken naar de krachtsverhoudingen
welke hier een rol spelen. Gemakshalve gaan we hier uit van de centrifugaalkracht die in het zwaartepunt aangrijpt en die van het middelpunt van de
draaicirkel naar buiten wijst. Met deze denkbeeldige kracht crëeren we een
wat overzichtelijke situatie.

15-06-2000 : Yamaha Virago 920, 1983 met zijspan, Kenmerken: 27.000
mijl,
Russisch zijspan, verbreed voor 1 1/2 personen (2 kinderen), LPG-installatie
met 40 ltr gastank (rijdt ook op benzine), Trekhaak , Nieuwe lak, blauw metallic, Zadeltassen, topkoffer, toolbag en div. chroom. Licht gechopt en veel
gereedschap aan boord. Vraagprijs F8700,- Eric van Gasteren, Tel Werk: 0402742282, Tel/Fax Prive: 077-4673606 gasteren@cistron.nl
Te Koop:
24-07-2000 : M72 (IMZ) sidecar, Year of production is 1958. All parts is original, it is in running condition. The colour is black. More info, mail to Forro
Botond <fpc@clmc.topnet.ro>
Te Koop:
23-6-2000 : Differentieel met sper inclusief zijspanframe, achterbrug,kortom,alles om jouw Rus zijspan aangedreven te maken. Een
koop!!!F1200,- Nutte Visser tel.053-4307823 e-mail:nutte.visser@12move.nl
Te Koop:
23-7-2000 : Dnepr + kenteken. (Zonder zijspan) bj. 1975, niet origineel
meer. Goed rijdend, + nieuwe banden. K.J. Sollie, tel. 06 203445523
Gezocht Hulp :

Bij de wielen werken de krachten FN, veroorzaakt door het totaalgewicht te
verdelen over de drie wielen; er is een zijwaartse kracht Ff; en bij het zwaartepunt uiteraard de kracht G van gewicht. Deze krachten dienen ni balans te

Kan iemand deze mensen misschien helpen (Redactie)??
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zijn, en elkaar te compenseren, anders kiept het zaakje om o.i.d. Op dit geheel kun je een aantal berekeningen loslaten, ik zei al dat het een theoretisch
verhaal was. De tekening op deze bladzijde helpt hopelijk hierbij.

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 :
27-03-2000 : Te koop Ural M-72. volledig en netjes. Bouwjaar 1954, kenteken 1960. Fl. 5000,- . R. hoffmann, Lakenstraat 84 Wamel, Tel : 0487501529

De verhoudingen in de rechterbocht laten zich grafisch verklaren als een centrifugaal kracht die vanuit het zwaartepunt S werkt. Je kunt de volgende zaken onderscheiden:
1. De krachten in verticale richting
G = Fvn + Fhn + Fsn
Dit betekent niets anders dan dat de gewichtskrachten van de drie wielen,
V(voor), H(achter) en S(zijspan) samen de G(gewichtskracht) vormen.
2. Krachten dwars op de rijrichting

Te koop aangeboden :

Ff = Fvs + Fhs + Fss

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

Dit betekent dat de totale centrifugaalkracht de som van de drie krachten is
die op de verschillende wielen werkt.

Te koop aangeboden :

3. Het moment wat in het zwaartepunt werkt
G x c = Ff x d + Fsn x s

10-03-2000 : Ural/ Dnepr zijspan of
jupiterbak. uiterlijk maakt niet zoveel uit.
Prijs ca. Fl. 1500,- . Ed van Dijk, Watering 55, Poortugaal, Tel : 010-5015274

Dit betekent dat tegen het gewicht (G) maal de armlengte (c), de centrifugaalkracht Ff werkt met de hoogte van het zwaartepunt (d) als arm samen
met de Fsn maal de spoorbreedte (s) als arm.

Te koop aangeboden :
22-05-2000 : Ik heb een M63 met veel
onderdelen te koop. Tekst & beeld
staan op de bijgevoegde internet link
http://home.wxs.nl/~kamph135/ural.html Rins
de Bruin
Te koop aangeboden:
22-05-2000 : Ural M72 zijklepper met een verbreed zijspan. Bouwjaar 1957,
2 nieuwe banden. Nederlands kenteken. Met diverse onderdelen waaronder 2
motorblokken, dynamo's, cilinders+koppen, 2 BMW sterwielen met banden
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Dat hierbij de plaats van het zwaartepunt van wezenlijk belang is, hoeft geen
betoog. Zie hiervoor ook afbeelding 2. Bij deze afbeelding kun je duidelijk
zien hoezeer de positie van het zwaartepunt afhankelijk is van de belading
van het zijspan. Met moeders in de bak en de complete vakantiebagage op
het dak is de krachtarm voor G ruim twee keer zo groot dan bij toestand 1,
alleen de berijder. Zolang er sprake is van deze verhoudingen rijdt het geheel
rustig zijn rechtse rondjes.
Er zijn twee grenzen waar je in dit geval niet overheen moet gaan. Doe je dit
wel dan wordt de rust wreed verstoord. De eerste grens wordt bereikt als de
centrifugaalkracht zo groot wordt dat F x d gelijk is aan G x c en daarmee het
aandeel van Fss x S tot nul wordt gereduceerd. Dit betekent niets anders dan
dat de kracht Fss, werkend op het zijspanwiel, door de oplopende centrifugaalkracht verminderd wordt en uiteindelijk verdwijnt.
Bij nog hogere centrifugaalkrachten komt de bak omhoog en onstaat er een
instabiele toestand, die dan net als bij een solomachine, alleen door acties
van de bestuurder, zoals het maken van stuurbewegingen, het verplaatsen
van lichaamsgewicht etc. kan worden beinvloed.
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worden is in de tussentijd, niet normaal meer. Ik heb het gevoel dat een en
ander spontaan licht geeft als het donker zou zijn.
Mijn olielampje heeft allemaal moeite om uit te blijven bij weinig toeren maken, de olie moet dus erg dun zijn denk ik. tijd voor een koffiepauze bij een
vriendin in Sleeuwijk. Na de koffie ligt er een gezellig klein plasje onder mijn
cilinderkop maar alles lijkt verder in orde dus het zal wel van de warmte komen denk ik. Rustig worden de laatste kilometers naar Breda ingezet. Het is
weer het einde van een leuk weekeinde in een mooi stukje Nederland.
Organisatie benkt.

da

Met vriendelijke
oet,

gr

Benno

Wegslippen van het voorwiel.
De tweede grens die kan worden bereikt is als het voorwiel zijdelings wegslipt, al dan niet samen met het achter- en zijspanwiel. In dit geval is de slipgrens bereikt doordat de wielen de zijwaartse kracht, veroorzaakt door de
centrifugaalkracht, niet meer kunnen verwerken. Deze kracht is dus groter
dan de kracht die in de praktijk als product van Fn en µ optreedt. Maar eerst
even terug naar de eerste situatie. De balans is duidelijk : G x c = Ff x d,
maar wat betekent dat nu in de praktijk? Welke snelheid is er in deze rechterbocht mogelijk? Daarvoor moet de vergelijking worden doorgerekend. De
wiskunde van de middelbare school weer even opfrissen. (Formule 1)
Omdat de Ff afhankelijk is van de snelheid V, de massa m en de straal R van
de bocht, komen we op de formule 2. Als we deze twee formules samenvoegen komen we op formule 3.

Volkskrant aug. 2000
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Als de gebruikelijke groep gearriveerd is begint het langzaamaan weer tijd te
worden voor de koffie voorafgegaan door een maaltje poon gevangen in de
tiggelplassen naast het terrein. Die Luit toch, geef hem een, al dan niet, wegwerphengel en hij haalt de tonnen met vis overal uit te voorschijn. Gezellig
bij elkaar hangend wordt het bakkie gedaan en worden er weer de gebruikelijke roddels, sterke verhalen en onzin gespuid. Nog wat later wordt rond de
vuurhoek nog wat meer sterke verhalen verteld en de sfeer is weer compleet.
De zaterdag begint voor mij al vroeg, op een of andere manier heeft een legertje ganzen het nodig gevonden om zijn ontbijt achter mijn tent te zoeken
en het gekrakeel om een worm of slak is niet van de lucht. Ach ja, het belooft
een zeer warme dag te worden dus vroeg eruit is geen overbodige luxe. Het
terrein heeft nog geen kennelijke schades opgedaan door de aanwezige motoren, valt me helemaal niet tegen. De grond is gisteren al lekker ingedroogd
en het paadje naar voren is al zonder sturen te doen bijna. Loopt als op rails.
Rond de middag vertrekken we voor een lekker ritje in de omgeving uitgezet
door Eugene en Ina. Mooi, want wat frisse lucht kan ik wel gebruiken. De rit
begint goed met wat pechgevalletjes om de handjes los te krijgen. Bougietjes
vet, bandje duuk. Begint al weer helemaal ouderwets te worden. Halverwege
doen we Zwolle aan voor het Harley en Indian-museum wat zich daar bevindt. Binnen staat het vol met snoepjes van motoren van allerlei ras, leeftijd
en kunnen als het maar Amerikaans is. Ikzelf vind toch de aanwezige XA een
van de mooiste gedrochten die de Amerikanen gemaakt hebben, zo groot, dik
en bekend (de XA is de enige Amerikaanse vlakke boxer ala Ural, Dnepr en
BMW). Na een verkwikkende pauze crossen we terug richting terrein en begint het langzaamaan tijd te worden om de BBQ in orde te brengen. Alles is
er weer en wordt vol smaak verorberd door de aanwezigen. Na het eten is
het goed naborrelen en dat doen we dus ook.
Zondagochtend na het ontbijt even de tent afbreken (gaat met een man of
tien vanzelf) en inpakken, het zit er weer op voor even. Ik heb afgesproken
om met wat mensen terug te rijden. We vertrekken met zijn zevenen richting
Nunspeet om daar af te zakken richting het zuiden. Echter na een kilometer
of twintig is het goed mis met de Jawa, de koppeling ligt eraf en Fam. Hoffmann moet samen op de Dnepr verder. Op de snelweg tuffen we richting zuiden, alhoewel ik voor mijzelf de snelweg eigenlijk verfoei, heeft het lang
rechtuit rijden ook wel iets. Als ik rond de tachtig, vijfentachtig draai is het
net of ik een zware bommenwerper hoor overvliegen. Een hele mooie dreun
klinkt er dan onder me uit het blok omhoog. Niets verkeerd mee behalve dan
de lange saaie weg naar huis. Ik besluit om bij Vianen weer lekker binnendoor te gaan crossen en dat is maar goed ook want warm dat dat blokje gePagina 30
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ken we nu
met de verdan komen

de factor g bij, in verrekening gewicht en
we op de vergelijking

We kunnen nu, zoals in Grafiek
1 aangegeven, bij elke draaicirkel (R) van een bocht, de
maximaal haalbare snelheid
bepalen, d.w.z. het punt
waarop de kritische grens bereikt wordt. Dit is een theoretische grenswaarde, want in
onze vergelijkingen wordt geen
rekening gehouden met praktische zaken als bijvoorbeeld de
gewijzigde situatie door het inveren van het span tijdens de bocht, hierdoor
verandert namelijk de geometrie. Verder kunnen oneffenheden in het wegdek
behoorlijke krachten veroorzaken die van grote invloed kunnen zijn en de bak
voortijdig omhoog kunnen doen komen.
Verder moet onderzocht worden of de tweede grenswaarde, het wegslippen
van het span niet veel eerder voorkomt, d.w.z. bereikt wordt voordat deze
maximaal haalbare snelheid is bereikt. Dit wegslippen is het geval als de zijwaartse krachten niet meer voldoende zijn om de centrifugaalkracht het
hoofd te bieden. Voor een wat vereenvoudigde berekening tellen we de drie
zijwaarste krachten die op de wielen werken , bij elkaar op. We krijgen dan G
x mu (wrijvingscoeeficient).
De balans is bereikt bij Ff = G x
invullen de formule op de vol-

µ

waarbij we door verder
gende komen :

Kijken we nu naar de snelheid, want daar was het om te doen, dan komen
we tot de volgende formules :
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Windesheim 2000
De naam klinkt vreemd buitenlands, toch is het een plaatsje rustiek gelegen
in de punt van Overijssel?. De bestemming van het eerste treffen van dit
jaar. Op het terrein van de broer van Luit mogen we dit voorjaar neerstrijken
om ons voorjaarstreffen te vieren. Dit wordt mijn eerste treffen zonder Dorine, want ja twee hondjes brengen meer werk met zich mee dan één en dan
komt het weleens rottig uit.

We kunnen nu de maximale snelheid voor elke
bocht bepalen, voordat
de motor wegslipt. Uiteraard afhankelijk van de
wrijving en in de vergelijking vaststellen wat er
het eerst zal gebeuren,
omkieperen of wegslippen.
Net als bij het omkieperen laat ons de glijformule zien dat het totaalgewicht van de combinatie niet van invloed is op dit
gebeuren maar dat alleen de plaats van het zwaartepunt en de voertuiggeometrie bepalende factoren zijn. Deze stelling lijkt in tegenspraak met
de praktijkervaring dat zwaardere combinaties vaak een betere wegligging
hebben, maar de reden hiervoor is dat deze zwaardere zijspannen meestal
ook gunstiger verhoudingen hebben voor wat betreft een lager zwaartepunt
en een grotere spoorbreedte.
Terug naar de grenswaarden van de bochtentechniek. In de tweede grafiek
is bij een bocht met een straal van 20 meter de slipgrens bereikt, dit uiteraard afhankelijk van de wrijvingscoefficient. Samen met de omkiepgrens
ontstaat er nu een bepaald bereik waarin van een stabiele situatie sprake is.
De beide curven snijden elkaar bij een wrijvingscoefficient van 0,4. Dit
houdt in dat het zijspan onder deze waarde zal wegglijden, bv. bij ijzel of
gladheid.
Pas bij een stroef wegdek wordt deze
waarde bereikt en zal het zich
verheffende zijspanwiel het
einde van de pret kunnen
veroorzaken.

Windesheim komt in beeld en zo ook de daar al aanwezigen. Luit, Jan en Jos
komen me al hooi kruiend tegemoet, wat direct opvalt is de al wat aangeslagen toestand van Luit en Jos die bij nader inzien al een treffen voor twee
erop hebben zitten blijkt later. Weer geen Ural Mokka dus vanavond, dat gaat
helemaal niet goed zo. Maar even terug naar de werkelijkheid, wat zien ik, er
is een geheel pad gemaakt richting achterterrein. Op mijn vraag waarom, hoe
en wie, hoor ik dat het terrein dermate vochtig is dat er al snel weggezakt
wordt zelfs bij rustig rijden. Rustig pruttelend begeef ik me richting achterterrein waar inderdaad al wat indrukken staan van Jos zijn Ural. Oeps, als dat
maar goed gaat met al die motorfietsen op dat terrein.
Na de gebruikelijke plichtplegingen en afrekeningen kan het gebeuren beginnen. Alle, wat is dat nu, een kado komt me tegemoet geworpen. zie je wel
dat treffens bezoeken zijn nut heeft. Ik had hem al vergeten en nu een verse
kom retour. Handig voor de koffie met een beetje. Als het wat later wordt
(want ik was er aardig op tijd) wordt het drukker en komt de gebruikelijke
groep binnengevallen. Vanwege de drassigheid hebben we besloten om campers etc. voor op het terrein te laten. Werkt prima en ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken dat die dingen helemaal naar achter op het terrein zouden rijden.

Wat voor rechtsom geldt,
geldt ook voor linksom.
In principe gaat deze
stelling op.
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Vrijdagochtend heel vroeg begint het bloed te kriebelen, het weer is mooi
(voor de verandering) en de motor heeft er denk ik zin in, net zoals zijn baas.
Al vroeg besluiten we dus op pad te gaan. Voor mezelf heb ik een rustige
route uitgestippeld over Brabant naar Gelderland en dan over de Veluwe omhoog. Benieuwd of het allemaal gaat lukken. Het begin is er in ieder geval,
voor ik het weet rijd ik door Rhenen en de Grebbeberg onderweg naar het
noorden. Wat een heerlijke dag is het weer en genoeglijk pruttelend verglijden de kilometers alsof het niets is. Na een driftig uurtje sturen ben ik in Wageningen waar we wat sapjes bij moeten vullen in het monster. Vanaf hier is
het natuurlijk nog maar een sprintje over Apeldoorn richting Deventer en dan
Naar Zwolle. De laatste kilometers worden heerlijk zwalkend over de rivierdijk
afgelegd en dan is het alweer zover.
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Agenda 2000/ 2001

2e zondag November (11 november)
Tweede jaarlijkse onderdelenbeurs van de Ural
Dnepr Club Nederland. Voor de laatste keer op
de vertrouwde lokatie te Kesteren. Wil je meer
info mail het ons even. We zijn nog op zoek naar een nieuwe lokatie.
3e weekeinde Januari 2001
Wintertreffen, onder voorbehoud weer op vertrouwde lokatie te Jalhay.
Kijk geregeld hier voor meer info.
Februari 2001
Vehikel te Utrecht met aanwezigheid van de Ural Dnepr Club Nederland
13/16 april 2001
Motorbeurs Zuidlaren in de Prins Bernhard hoeve te Zuidlaren grote expositie van klassieke motoren. Misschien met aanwezigheid van de UDCNstand.
11,12 en 13 mei 2001
Voorjaarstreffen, dit jaar in Het zonnige Limburg of Brabant het gebruikelijke voorjaarstreffen met de algemene ledenvergadering.
Medio Juli 2001
Zomertreffen van de UDCN. Waarschijnlijk een treffen aan het water en
Noord-Holland.
Najaarstreffen 2001
1e weekeinde September. We gokken er dit jaar op om het najaarstreffen
lekker centraal te houden in het land. Onze voorkeur gaat uit naar bv. de
Veluwe o.i.d. Als er leden zijn met goede ideen graag laat wat van je horen. Als jij de lokatie kent regelen wij het treffen.
Diversen :
Tweede Onderdelenbeurs
Sleuteldag Waarschijnlijk in het voorjaar komt er nog een sleuteldag.
Meer info volgt.
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De centrifugaalkracht treedt op dezelfde wijze op als in de rechterbocht.
Het verschil zit hem in de geometrische verhoudingen van het zijspan. De
"kiepas" ligt nu niet meer loodrecht ten opzichte van de centrifugaalkracht
maar wordt gevormd door de as zijspanwiel-voorwiel. Dat heeft als voordeel
dat hierbij niet de gehele centrifugaalkracht hoeft te worden opgevangen
maar alleen de loodrecht op de kiepas staande resultante van de centrifugaalkracht. Fk = Ff x Cos Y. We hebben alleen maar de beschikking over de
(loodrechte) afstand tussen het zwaartepunt en de kiepas als krachtarm voor
de gewichtskracht. Deze krachtarm is afhankelijk van de stand van de wielen,
de spoorbreedte, de voorloop van het zijspanwiel en de plaats van het zwaartepunt.
Bij de berekening van de krachtsverhouding en van kracht en krachtarm
(afbeelding 5) wordt duidelijk hoe belangrijk de voorloop van het zijspanwiel
is. Deze waarde
vergroot de hefboomwerking voor de
gewichtskracht en
vermindert het aandeel van de centrifugaalkracht die tot
h
et omkiepen kan leiden. Om de kiepgr
ens te berekenen wordt er weer een vergelijking opgesteld.
Fk x d = G x X
Uit de formules hiervoor blijkt vervolgens :
Deze gevoegd bij de centrifugaalkracht :
De maximum snelheid is dan :
Deze formule lijkt sterk op die voor de rechterbocht maar de invloed van de
andere geometrie leidt tot totaal andere waarden. Vergelijken we de grafieken voor de rechter- en linker-bocht, dan valt niet alleen op dat de verschillende beladingstoestanden in omgekeerde volgorde staan, wat voor rechts
goed is, is voor links slecht, maar ook dat over het algemeen de kiepgrenzen
hoger liggen dan rechts. Simpel gezegd zou je bij vergelijking van de grafieken tot de slotsom kunnen komen dat de linkerbocht niet zo kritisch is, omdat
de maximale snelheid hoger ligt. Maar we moeten ook de gevolgen binnen
The Russian Twin
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het grensgebied goed in de gaten houden. In de rechterbocht komt het wiel
eerder omhoog maar met enige oefening is het nog mogelijk het zijspan als
een solo te bedwingen. De berijder zit recht op de kiepas en kan door gewichtsverplaatsingen en stuurbewegingen het geheel nog onder controle houden.
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Van het Secretariaat :
Hierbij weer de gebruikelijke lijst met nieuwe leden, gezinsleden en eventueel
de verhuisde of opgezegde leden.
Met vriendelijke groet,

Anders is het in de linkerbocht, de berijder zit niet boven de kiepas en ook de
grotere afstand tussen kiepas en zwaartepunt leidt tot een veel grotere
"massatraagheid", wat het balanceren vrijwel onmogelijk maakt.
De kiepgrens bij de linkerbocht moet dan ook als veel kritischer worden beschouwd, gaat ie, dan is er geen houden meer aan. Ook bij de linkerbocht is
er, naast de mogelijkheid van het omkieperen, nog een tweede grens aanwezig. Iedereen die wel eens wat uitgeprobeerd heeft weet dat je het span in
een linkerbocht door slippen bijna haaks om kunt zetten. Voor deze grens
geldt in vereenvoudigde zin dezelfde formule als bij de rechterbocht, en dezelfde maximumsnelheid. Omdat in de linkerbocht de kiepgrens hoger ligt als

Nutte en Monique Visser
Opzegging : Michel de Groot uit Amsterdam
Verhuisd :

Dhr. Woudenberg Eendrachtstraat 21 , 3784 KA
Terschuur . 0342-462121

Nieuwe leden vanaf 17-04-2000 t/m 16-08-2000
Naam
Adres
PC
Woonpl.
Tel.nummer
R. Korpershoek
Trompstraat 40
2315 TA Leiden
071-5217712
H. Cremer
v. Haersoltelaan 13
7742 XL Coevorden
0524-511625
R. Roelofs
Fortressestraat 2
9933 JG Delfzijl
0596-541323
G. Bijsterbosch
De Steeg 12
8191 LD Wapenveld 038-4479926
M. Roest
Ijspoldeweg 12
3353 SN Papendrecht 078-6411992
J. van 't Hoff
Pijlstaart 9
3263 BK Oud Beyerland 0186-618653
H. Evetse
Kamilleveld 42
3124 CE Schiedam
010-4718397
G(erard) Busweiler
Lijster 3
8281 GS Genemuiden 038-3855093
H. Stiegelis
H. Josiuahof 27
3311 ZC Dordrecht
078-6147832
Bert van Eeten Ten Eiken 31
5528 BK Hoogeloon
0497-682216
Bram Straver
Lijsterbes 9
2925 CH Krimpen a/d IJssel
0180-580373
Frans Karremans
Teun de Grooterf 11
2251 RJ Voorschoten 071-5616670
Guus Altena
Kolderveen 78
7984 NL Nijeveen
0522-491806
Eric Baumer
Heerstrasse 52
49497
Mettingen(D) 0049-545297024

Nieuwe gezinsleden :
Gezinslid
F. Postema
J. Stam
R. Busweiler
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Lid
R. Roelofs
H. Evertse
G. Busweiler
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