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Steunpunten UDCN 
December 2000 
Straal van 40 KM 
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Wist u dat... 
 
- onze secretaris ermee gaat stoppen 
 
- we tijdelijk Luit P. bereid hebben gevonden diens taken te vervullen 
 
- deze dit waarschijnlijk erg goed kan doen 
 
- maar hijzelf wel wat moeite had met het doorrookte karakter van de  
  administratie 
 
- de ramen inmiddels al weer dicht kunnen blijven  
 
- we dit jaar onze laatste onderdelenbeurs in Kesteren hebben gehad 
 
- dit zoals altijd weer erg goed verlopen is 
 
- we hiervoor de Fam. hoffman hartelijk moeten danken 
 
- we nu dus op zoek zijn naar een goede vervangende plaats 
 
- Henk van der Ham inmiddels neveninkomsten heeft gevonden als  
  worstverkoper,  biertapper en koffiezetter. 
 
- Ster niet ver van La Gileppe afligt zodat ook dit jaar weer verse poon  
  gevangen kan worden aldaar (met de wegwerphengel(s) natuurlijk). 
 
-  
- 
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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 Dupli-Job 
 
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 
 

Van de Voorzitter 
 
Dit is alweer het laatste nummer van de R.T van dit 
jaar. Een jaar met treffens verspreid over het gehele 
land, die naar mijn mening weer allemaal zeer 
geslaagd waren. Dit dankzij de inzet van leden en  
bestuursleden die een knap stukje organisatietalent 
lieten zien. De afgelopen onderdelenbeurs was ook 
weer zeer geslaagd, veel onderdelen en veel leden.  
 
Helaas, in november was het de laatste onderdelen 
beurs in 'T Vanck, te Kesteren. Een locatie waar  vele 
jaren met plezier en gezelligheid menig Russisch 
onderdeeltje van eigenaar verwisselde. Met dank aan 
de Hoffmannen voor het op orde brengen en 
opruimen van de locatie. Helaas moeten we nu echt 
op zoek naar een nieuwe locatie.  
 
Als bestuur zijn we er ondertussen uit dat we voor 
2001 niet aan een contributieverhoging ontkomen. Dit 
door verhoogde drukkosten van de R.T, verhoogde 
porto kosten, verhoogd btw tarief voor 2001. Ja wat 
is er eigenlijk de laatste 10 jaar niet duurder 
geworden. Daarom stelt het bestuur voor in 2001 de 
contributie te verhogen met fl 5,-. Dit moet uiteraard 
in de ledenvergadering in mei nog door de leden 
worden bekrachtigd. 
 
Wil ik tot slot iedereen nog fijne feestdagen en een 
prettige  jaarwisseling toewensen. Ik hoop iedereen 
volgend jaar weer gezond en wel terug te zien bij 
nieuwe ondernemingen van de club. 
 

Jan Wassenaar 
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Van de redactie 
 
Zo daar staan we weer. De lange winteravonden zijn begonnen en de tijd om 
lekker languit te ontspannen en vooruit te blikken naar het voorjaar is voor een 
aantal mensen ook weer aangebroken. Ervaring leert me echter dat zeker bij 
onze club toch een aantal doorzetters zit die bij weer of wind zichzelf in de 
kleren hijst om te genieten van het rijden in dit jaargetijde. Zelf heb ik zo af en 
toe ook de neiging. Op vrijdagmiddag vroeg stoppen bij de baas (door de week 
al genoeg uren) en dan nog lekker door de schemer, regen en de natte 
bladeren op weg. Oh, wat is het toch fijn om er een zijspan op na te houden. 
Vroeger vond ik dit meestal de rottigste tijd van het jaar, de gladheid die 
plotseling opkomt, de blaadjes op de weg. Auto’s met dichtgeslibde ruiten en 
zonder licht natuurlijk want ik zie het best vinden ze allen. Nu met het span is 
dit allemaal iets anders geworden. Natuurlijk zijn die gekken op de weg er nog 
steeds maar ik voel me al een stuk veiliger met dat grote stuk ijzer. Het ding 
valt op zich al zoveel op dat je de ruimte krijgt van de meesten. 
 
Het is ook de tijd dat het wintertreffen weer gaat broeden bij een bepaald 
groepje motorrijders. Dit jaar gaat het geheel zich op een andere lokatie 
afspelen heb ik begrepen en meer hierover vind je natuurlijk verderop in het 
blad. 
 
Even een oproepje. Advertenties plaatsen doen we graag maar geef AUB eens 
door wanneer een en ander verkocht is. we krijgen nog wel eens kwade mails 
of telefoons van mensen die zeggen dat we een en ander niet bijhouden. Het 
is toch een kleine moeite om dit even door te geven mensen. 
 
Nog iets van de jubileumcommisie. Ik heb van het treffen in Donkerbroek nog 
voor een aantal mensen borden liggen. het grootste deel heb ik inmiddels via 
andere treffens en de onderdelenbeurs aan het baasje kunnen helpen maar ik 
moet er nog een paar kwijt. Het komt goed, ik beloof het, maar het heeft al 
met al even geduurd. Ik probeer ze als kerstpakket te versturen. Kijken of 
dat wel lukt. 
 
Als laatste, Nutte succes met je eigen zaak en als 
stimulans krijg je de eerste advertentie van ons 
cadeau. 
 

De redactie, 
 

Jos en Benno 
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De slaapzaal hoef je niet 
te reserveren en kost  
± fl. 10,- p.p.p.n. 
 
De hotelkamer moet je 
reserveren en kost  
± fl. 25,- p.p.p.n. 
 
Het kamperen zal ook  
± fl. 10,- p.p.p.n. kosten 
(reserveren niet nodig) 
 
 
 
Adres: 
 
Auberge Franco Polo 
Ster 
Tel. 00-32.87275099 
 
Hoe kom je er : 
 
Neem de A27 (E42) van Verviers naar Malmedy. Bij afslag 10 (afslag 
Francorchamps) ga je van de grote weg af. Aan het einde van de uitrit ga je 
rechts af. Let nu goed op, want na zo´n 40 a 50 meter neem je een klein 
weggetje naar links richting Ster. Wanhoop niet, want je moet ca. 5 km 
rijden voordat je in het gehucht (twee huizen en een kerk) Ster bent.  

 
Je herkent het 
niet eens als 
zodanig. Volg 
hier de 
bordjes “ 
Auberge 
Franco Polo”. 
 
Het is 
gemakkelijk te 
vinden volgens 
Jan. 
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Wintertreffen 2001 
 
Actieve leden weten wij altijd te waarderen (zie pag. 32). Jan van de Raat is 
zo´n lid! Hij heeft het voortouw genomen bij het zoeken naar een nieuwe 
locatie voor het wintertreffen. 
 
Jalhay voldeed tot vorig jaar prima. Maar de laatste jaren was er al vaker 
gemopper te horen over de toestand van het kampeerveld. Er gaat zelfs de 
mare dat de Jalhayse modder beter verkocht kan worden als tectyl, want 
eenmaal opgebracht gaat deze er nooit meer af. Mede hierdoor moest gezocht 
worden naar een andere locatie. Jan heeft een nieuwe locatie gevonden. 
 
Van 26 t/m 28 januari zal het wintertreffen plaats vinden in (of all places): 
Ster (megalopool in de schaduw van het circuit van Francorchamps) 
 
Voor diegene die niet weten waar dit ligt (wij wisten het ook niet) staat op de 
achterkant van deze Russian Twin de kaart. 
 
Volgens Jan is het een ruige locatie met toegang tot zo´n 3 a 4 km onverhard 
bospad. Ter plekke kun je naar hartelust kamperen (met de motor naast je 
tent). En lekker fikkie stoken!!! Voor de minder winterharde types is er de 
mogelijkheid tot slapen in een bed op een slaapzaal (ca. 20 bedden op de zaal)
(lekker keten) of een luxueuze hotelkamer die je kunt delen met 2 a 3 man. Je 
kunt hier ook lekker eten en drinken. 
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De kerstkaarten 
 
Zoals altijd vind je ook dit jaar bij het boekje weer de gebruikelijke kerstkaart, 
dit jaar een nieuwjaarskaart maar met het zelfde gevoel erachter natuurlijk. 
 
Dit jaar zijn de kerstkaarten beschikbaar gesteld door Foto Focus uit 
Antwerpen. Met dank van het bestuur aan Dhr. Cornelis die dit toch maar weer 
mooi mogelijk gemaakt heeft. Voor de verzamelaars, er zijn meerdere 
smaakjes dit jaar in de kerstkaarten. Ik zou bijna zeggen spaar ze alle drie, 
maar dat zal wel moeilijk worden denk ik gezien het totaal aantal gemaakte 
kerstkaarten. In ieder geval ook dit jaar weer een kerstkaart die het thema 
Winter uitademt. Leuk is dat het ook dit keer weer eigen motoren betreft van 
de club en geen vergezocht plaatje uit Wladiwegistan met een Hayasuzi-
arreslee erop. 
 
Nogmaals dank voor de kerstkaarten en ik weet zeker dat ik hem dit jaar ook 
weer veilig bewaar. 
 
namens het bestuur, 
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Tunen van een Dnepr. 
 
Gevaarlijke titel, want elke vorm van vermogen uit een Dnepr-blok halen klink 
altijd al behoorlijk link. Weliswaar zijn de blokjes over het algemeen redelijk 
trouw aan de eigenaar, veel vermogen ontlokken aan een dergelijk blok is toch 
vaak verzoeken om ellende. Waarom dan toch dit artikel ? 
 
Op de laatste onderdelenbeurs lag weer van alles te snoepen in het rond.  
Toen ik bij een rondgang bij van Noyen stond te kijken viel mijn oog op een 
vreemd uitziend hulpstuk. Een origineel uitziend attribuut waarvan in eerste 
instantie de functie onduidelijk leek. Wat navragen, denken en bekijken later 
was ik eruit. Een hulpstukje om de carburatie op peil te krijgen moest het 
wezen.  
 
Een leuk speeltje dacht ik en omdat ik er zelf nog geen Dneprs mee heb zien 
rijden leek ik mezelf wel een leuk proefkonijn, gekocht dus en thuisgekomen 
alras gemonteerd. Ik zal het proberen te beschrijven. 
 
Stel je voor dat je tussen de carburateur en de cilinder een aluminium 
tussenstuk stopt met daaraan een pijpje. Dit doe je zowel rechts als 
links. Beide kanten verbind je met een stuk slang en voila klaar is 
je tussenstuk. Het deed me in eerste instantie denken aan 
een systeem wat ik ooit op een Japanse een-
cilinder had gezien en wel twee 
carburateurs per cilinder, dit om er maar 
voor te zorgen dat het ding een lekker 
mengsel kreeg bij alle toerentallen. Op die 
Jap leek het te werken dus waarom niet op 
een Rus waarbij de carburatie soms een 
behoorlijk kreng kan zijn. 
 
 
De bijgevoegde folder liet indrukwekkende vermogenswinsten zien in het laag 
en midden-toerengebied en uit de paar Russische woordjes die ik herkende 
leek het ook het brandstofverbruik te verlagen. Klinkt goed, maar had ook een 
erg hoog koop-TV gehalte dacht ik in eerste instantie. De precieze inhoud van 
het stuk geef ik nog wel eens door als een kennis een en ander vertaald heeft 
voor me. 
 
De bevindingen : 
 
Na installatie van het gebeuren viel me op dat de motor in eerste instantie 
slecht startte maar wel na het starten een erg hoog stationair toerental ging 
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Wij dachten van Niet !!! 
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U.D.C.N. , een slapende club ????? 
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aanhouden, flink verlagen dus. Het geluid was anders dan normaal , een 
beetje neurotischer stationair draaien kwam toen al meteen naar voren. Het 
klinkt niet helemaal meer als de oude Olga, maar het had wel iets, mede 
omdat de respons op gas geven stukken beter leek. 
 
Toen de eerste proefrit daar was waren de verwachtingen natuurlijk 
hooggespannen want de veranderingen in karakter waren veelbelovend, 
andere stationair, onregelmatigere stationair, wat zou er toch veranderd zijn.  
Of een en ander positief zou uitpakken bleef de vraag. 

Positief is het echter zeker. Na een paar kilometer bleek al snel dat het blok in 
zijn geheel veel beter oppakt onderin. Het scheelt echt een hele berg met wat 
het deed, maar de grootste verandering vind ikzelf toch wel de soepelheid 
waarmee het loopt.  
 
Na de eerste proefrit bleek al snel dat de carburatie nu een stuk rijker was 
geworden want beide pitten waren behoorlijk zwart geworden. In beide 
carburateurs is inmiddels de gasnaald anderhalve slag gedaald en nu lijkt het 
al wat normaler te worden. Hierna was ook het starten weer op peil. Een of 
twee keer trappen en ze knort me tegemoet. 
 
Benieuwd wat dit op langere termijn tot gevolg heeft maar zo op korte termijn 
lijkt het allemaal bijna te mooi om waar te zijn. 
 

Benno 
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Oproepje 
 
Als bestuur zijn we op zoek naar iemand die zijn of haar bestuurlijke 
vaardigheden graag wil laten zien binnen onze club. Omdat Nutte na 
lange jaren dienstbaarheid heeft besloten zijn functie neer te leggen 
vanwege tijdgebrek moeten we natuurlijk weer wat aanvulling hebben 
voor het bestuur. 
 
We hebben tijdelijk Luijt Postma als Interim-Secretaris bereid 
gevonden maar dit betekend niet dat we het zonder extra mensen wel 
redden. Heb je zin, tijd en interesse neem dan contact op met een van 
de bestuursleden hierover. 
 

Groet,                                Het bestuur UDCN 
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Terug op het treffenterrein werd verder gegaan met de gebruikelijke 
activiteiten. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gestemd. De rest van 
de dag en avond bleef het droog. De BBQ was weer eens uitstekend en ook 
het kampvuur brandde weer als vanouds. Op zondag begon de dag al goed 
met een flinke bui, die de rest van de dag zou aanhouden.  
 
De campingeigenaar werd door de club in het zonnetje gezet met een echte 
UDCN-certificering, die hij kreeg voor zijn excellente ontbijt. Na dit ontbijt ging 
eenieder zijnsweegs. De oprit naar het terrein was inmiddels onbegaanbaar 
geworden voor auto´s en de motoren hadden er ook moeite mee. De tractor 
van de campingeigenaar kwam dan ook goed van pas, ik geloof dat er zegge 
en schrijve een (1) auto op eigen kracht bovengekomen is. Maar goed dat de 
Russische paardekrachten allemaal van boerenknollen afkomstig zijn. 
 
Tot slot bedankt de club Henk van der Ham voor zijn tomeloze inzet voor de 
UDCN. Het  voorbereidende werk kwam geheel en alleen van zijn hand. Wat 
een ideeën heeft die man. Maak die man bestuurslid!!!!!!!!!!! 
 

Benno & Jos 
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Moto-crypto 
 
Oplossing "RT" nummer 41, september/oktober 2000": 
1.weggedrag 2.wegpiraat 3.pk wedloop 4.helm 5.wonderolie 6.asdruk 7.
russisch roulette 8.mammoet vervoer 9.elephantentreffen 10.hazenpad. 
 
De nieuwe Moto-crypto 
 
1. Gasfabriek.                                                      .a..o.a.e.. 
2. Dubbel-LP.                                                      .o..e.i.....aa. 
3. Speling der natuur?                                         .e..a.a. 
4. Hals over kop er vandoor, maar niet  
    boven de 120 km.                                          ..e..e. 
5. Gelukkig geen rotonde bij Hoevelaken.             ..a.e...a. 
6. Erosie van de weg?                                        A...a. 
7. Dimlicht.                                                         ...e.e..a.. 
8. Ster van Betlehem?                                        .i...i..aa.....e. 
9. Hangplek voor bejaarden.                                .e.e.a.e. ..e..e. 
10.Scheurkalender.                                            .a..e..e. 
 
Ja mensen,  
 
zoals je in de nieuwsbrief van juni 2000 hebt kunnen lezen was er eindelijk 
iemand die de stap heeft gewaagd om de oplossing in te sturen. Omdat hij de 
enige was, was hij tevens de winnaar van een begerenswaardige prijs.  
 
Hierna is het in een stijgende lijn gegaan met de inzendingen. Voor de laatste 
mochten we zelfs een 7-tal inzendingen verwachtten. 
 
Uit de gelukkige inzenders (reeds 7 dit keer) is de volgende winnaar verkozen : 
 

Henk Schoenmakers uit Etten-Leur. 
 
 Ik neem dus aan dat dit voor jullie een uitdaging is om nu massaal aan dit 
prijzenfestival mee te gaan doen. Ook nu heb ik het niet al te moeilijk 
gemaakt. Je hoeft slechts de juiste letters op de puntjes te zetten en voila, je 
hebt de oplossing. Dus... pijnig je hersens maar eens goed en stuur je 
oplossing naar  
 
Benno van Ham, Lunetstraat 58, 4814 AL te Breda. 
 

Veel succes!                                                       Luijt Postma 
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Zoek de 10 verschillen  
 
Voor de ‘kleintjes’ onder ons, zoek ze allemaal. 
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program. Na het fameuze fantastische (copieuze) ontbijt in de kantine van de 
camping werden de rossen gestart en richting gekozen voor het plaatsje 
Woerden, waarbij eerst een hindernis van de 1e categorie genomen moest 
worden. Het goede voorbeeld gaf de bestelbus van de familie Hoffman, die 
meteen muurvast zat.  Terwijl we allemaal stonden te wachten op de tractor 
gaf de beroemde S. Koedoot de uitweg aan. Geen pad, geen punt. Dan maken 
we toch een pad. De verzamelde toeschouwers op de dijk konden daarna 
genieten van spectaculair 
schouwspel waarbij onder 
vervaarlijk lawaai de 
Russische spannen de dijk 
op sprongen.  
 
Onze voorzitter Jan 
Wassenaar had zijn 
paradepaardje (een oude 
IZH) voor het NVT speciaal 
opgepoetst en 
meegenomen, en hoopte 
daarmee in de prijzen te 
vallen.  
 
Al onze andere motoren 
blonken uit door hun 
uitbundige modderdracht 
en waren daarmee volledig 
in concoursstaat. Een mooi 
contrast daar in Woerden.  
 
Aldaar werd door velen deelgenomen aan de kaasrit, maar de meeste 
belangstelling ging toch uit naar de in het park opgestelde oude klassiekers en 
hun verschillende clubs. Tegen het einde van de middag vond de verkiezing 
plaats. Onze voorzitter was genomineerd en mocht met zijn fiets het podium 
bestijgen. Helaas viel hij niet direct in de prijzen.  
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De andere ochtend was het stralend weer. Vol goede moed en extra 
versterking werd de tent verder afgebouwd en inderdaad met een man of zes 
gaat het een stuk makkelijker. Daarna werd de tent verder ingericht. Dit keer 
was er een echte biertap en zelfs een echte koffiemachine die nadat hij was 
aangesloten (met zo`n 100 meter tuinslang en electriciteits kabels) overuren 
draaide. De koffie was deze reis geheel gratis vanwege het tienjarig jubileum 
(ik moet bij dit woord altijd denken aan die merkwaardige uitspraak van één 
van de mannetjesfiguren van Kees van Kooten). Al gauw arriveerden de eerste 
treffengangers die vanwege dit ´jubilöm` ook nog eens een mooi presentje 
van de club cadeau kregen. Een bord en een mok hadden we al, maar een mes 
en vork in de vorm van een Zwitsers zakmes nog niet. Het hele UDCN-servies 
compleet.  
 
Daarna volgden natuurlijk de gebruikelijke activiteiten: handjes schudden, 
koffie drinken, bijpraten, biertje drinken en motortje kijken! Totdat er een 
gigantisch noodweer losbarstte. Ja, dan blijkt zo´n legerding toch wel weer 
handig! Al spoedig wist iedereen de met feestverlichting aangekleedde tent te 
vinden en tot in de kleine uurtjes werd er genoten van het vers getapte UDCN 
feestbier.  
 
De andere dag stond het Nationaal Veteraan Treffen in Woerden op het 
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De zeldzame politiemotorfiets M-100 (patroelnyj) 
 
Welke bikers die in het bezit zijn van een Oeral weten dat uit de poorten van 
de Oeralfabriek in Irbit ook motorfietsen met een cilinderinhoud van boven de 
750 cc. zijn gekomen? Het merendeel zou waarschijnlijk zeer verheugd zijn als 
ze wisten dat er boxermotoren van meer dan een liter zijn uitgebracht. En wie 
weet staat er nog wel ergens een in de schuur van de datsja van een of 
andere gepensioneerde werktuigbouwkundige. 
 
In de geschiedenis van de Sovjetmotorindustrie is het niet vaak voorgekomen, 
maar er zijn gevallen waarbij de cilinderinhoud van wegmotorfietsen de 1000-
cc grens overschreed": de "Izj-1", de "Izj-2", de "BN-1200", de "TMZ-53" en 
nog andere. Ze zijn in verschillende periodes gemaakt, maar zijn nooit verder 
gekomen dan prototypes. Aleen in de motorfabriek van Irbit werd in de jaren 
60 een model ook daadwerkelijk in kleine serie geproduceerd: De M-100 van 
1040 cc die in zowel solo- als in zijspanuitvoering voor overheid en politie 
bestemd was. 
 
In 1962 kwam er een decreet van het Centraal Comite van de Communistische 
Partij over maatregelen ter verbetering van het functioneren van de Sovjet-
politie, waarin het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd opgedragen haar 
werkzaamheden te verbeteren, onder andere door verhoging van de mobiliteit 
van haar medewerkers. Het Ministerie stelde voor de verkeerspolitie totale  
dominantie op de Sovjetverkeerswegen te garanderen. Er werd vereist dat 
deze speciale motorfiets in soloversie 150 km. per uur zou halen en in de 
zijspanversie zellfs een topsnelheid van 120 km/uur (!, red.) 
 
Bovendien werd vereist dat het windscherm, de spatborden en de 
beenschermen de berijder volledige bescherming tegen wind, water en 
opspattend vuil boden. Op deze motorfietsen moest verder nog speciale 
apparatuur ge-installeerd worden: een mobilofoon, een megafoon, een sirene, 
zwaailichten en andere politieattributen. Het moet gezegd dat de 
voorgeschreven toerenteller, het remlicht op de zijspan, het 12-voltcircuit, de 
hydraulische rem op het achter- en zijspanwiel en de handrem op de 
zijspanversie destijds nog niet in serieproductie waren toegepast. En tenslotte, 
maar niet minder belangrijk, moest de motorfiets een krachtig en snel uiterlijk 
hebben en elk ander vervoermiddel de baas zijn.  
 
De Oeralfabriek draaide op volle toeren. De afdeling sportmotorfietsen kreeg 
de opdracht de motorfiets te ontwerpen omdat ze daar al ervaring hadden met 
het ontwikkelen van prototypes. De eerste twee modellen (met en zonder 
zijspan) werden in de herfst van 1963 geassembleerd en in januari 1964 waren 
er 10.000 testkilometers mee afgelegd. De tijd begon te dringen en 
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afdelingschef V. Konovalov koos de weg van de minste weerstand. Als basis 
nam men de motor van de zojuist in serie uitgebrachte M-63. In tegenstelling 
tot de oudere modellen, had deze een hydraulische achtervering: De 
achterbrug met zijn hydraulische schokbrekers voldeed ruimschoots aan de 
eisen toen er twee conische lagers werden gemonteerd in plaats van een 
rubberen silent-block.  
 
Er kwamen beenschermen op en een verbreed windscherm met ingebouwde 
speciale koplampen en richtingaanwijzers. De tank bleef standaard en 
erbovenop kwam een bevestiging voor een kaarthouder. Er kwam een speciaal 
leren zadel in Harley-stijl op. Zodoende leek het erop dat er recente 

Amerikaanse politieharleys waren opgekocht.  
Bij de M-100 verdiende vooral het motorblok van 1040 cc. aandacht. Bij 4500 
toeren per minuut en een compressieverhouding van 6,5 op benzine met een 
octaangehalte van 72, leverde het blok 40 pk. Deze 'kudde paarden' was 
duidelijk ontoereikend. Bij testritten in de zomer in Serpoechov  haalden de 
eerste prototypes niet de verwachte snelheid. De solo bleef steken op 132 en 
de zijspanuitvoering op 108 km/u. 
 
Er kwam een reeks serieuze gebreken aan het licht. De bevestiging van het 
verbrede windscherm aan het stuur was gevaarlijk voor de berijder, vooral bij 
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voor dit jaar werd Henk benaderd of hij het niet nog een keer op die plek kon 
organiseren. Dat was voor hem geen probleem en de eigenaren van het terrein 
hadden er ook wel oren naar, dus kwam er een Mijdrecht II.  Spullen op de 
motor, één trapje (het werden er meer) en op weg naar Mijdrecht dus. Henk, 
Benno en ondergetekende hadden afgesproken om op die avond al het een en 
ander op te bouwen en zo kwam ik rond 8 uur het terrein op rijden. Ook dit 
jaar lag dat er weer fantastisch bij en het drassige gras beloofde niet veel 
beter dan twee jaar geleden.  
 
Na de eerste begroetingen werd meteen de daad bij het woord gevoegd! De 
tent opbouwen! Ik had mij (na Windesheim) heilig voorgenomen om nooit 
meer met drie man die helse legertent op te zetten, en begon dus eerst ijverig 
met mijn eigen tentje. Maar het kon niet uitblijven. Die `mooie´ tent moest 
zoals beloofd opgezet worden. De gedrevenheid kwam geheel van een vriend 
van Henk die vastbesloten was het ding in 15 min. op te zetten en die voor 
deze gelegenheid speciaal door Henk was opgetrommeld. `Nou bedankt 
Henk´. Ik sputterde nog tegen (mijn rug ook trouwens) maar het mocht niet 
baten. Met behulp van een Mercedes bestelbus en na 1 uur noeste arbeid 
stond 1 paal met daaroverheen het ´lichtgewichte` tentdoek te stralen in het 
maanlicht. Tijd voor bier met worst! 
 
De rest zou de andere dag afgemaakt worden zodra de eerste 
versterkingstroepen zich lieten zien. Toen werd het gezellig, een prachtig 
treffen vòòr een treffen waardig. Heerlijk geslapen die nacht trouwens. 
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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 

 

Ural Dnepr Club Nederland                                                                   Nummer 42, December 2000  

The Russian Twin                                                                                                          Pagina  13

tegemoetkomend autoverkeer als er meer dan 100 km/u. werd gereden. De 
testrijders merkten op dat er bij veel wind op het scherm krachten ontstonden 
die het stuur zijwaarts duwden. Bovendien woog de speciale apparatuur in de 
twee zijkoffers zo'n 75 kilo. Een dergelijk extra gewicht op het achterwiel 
verslechterde de bestuurbaarheid van de motorfiets, zelfs op rechte stuken. Als 
bij hoge snelheid het gas opeens werd dichtgedraaid, ontstond een speed 
wobble en verloor de motor gedeeltelijk zijn stabiliteit.  
 
Bij tussentijdse evaluatie begreep men op de fabriek dat de kortste weg niet 
altijd de snelste is. Men ging nieuwe modellen ontwikkelen. Na de eerste 
resultaten maakte men een uitvoerige analyse. Hieruit bleek dat bij de 
bestaande luchtweerstand de vereiste snelheid alleen bereikt kon worden door 
ofwel het vermogen van het motorblok tot 64 pk. op te voeren, ofwel de 
luchtweerstand beduidend te verlagen. Beide opties werden onderzocht. Ze 
begonnen met een andere nokkenas en lieten het motorblok 5200 toeren 
draaien. In de cilinderkoppen werd de verbrandingskamer bol in plaats van 
wigvormig. De configuratie van de zuiger werd veranderd en de zuigerstang 
lichter gemaakt. Op de slechtsluitende cilindervoet werden pakkingen 
aangebracht. Er werd een nieuw, groter luchtfilter ontwikkeld met een element 
van poreus polyurethaanschuim, doordrenkt met motorolie. Door het verhogen 
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van de compressieverhouding tot 8, kon geen benzine met een lager 
octaangehalte dan 85 gebruikt worden.  
De motoren werden ondertussen steeds beter. Deze fiets van 50 pk. liep nu 
onder- en bovenin uitstekend. Vooral met carburateur K-38 van 34 mm. 
 
De wielen waren nog niet perfect. Het achterwiel met een band van 4,00x 17" 
kon alleen samen met de achterbrug gedemonteerd worden en vrat rubber. De 
buitenbanden met speciale beschermlaag voldeden uitstekend op onverhard 
terrein en garandeerden een zeer goede wegligging bij sneeuw, maar gaven 
problemen in de bochten. 
 
Het verminderen van de luchtweerstand wierp ook vruchten af. De 
constructeur van sportmotorfietsen P.N. Geisler gebruikte de know-how die hij 
had opgedaan bij de productie van racemotoren om een soort halve kuip van 
plaatstaal te maken, die dus niet verbonden was met voorvork of stuur (te 
vergelijken met bijvoorbeeld de Norton met halftop uit de vroege 70-er jaren; 
red). Op het voorwiel kwam een diep, ongeveerd spatbord dat goed paste bij 

de halftop en de berijder een betere bescherming tegen water en opspattend 
vuil bood. 
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Verslag van het najaarstreffen in Mijdrecht  
(15, 16 en 17 september 2000) 
 
Op donderdagavond 14 september was het weer eens zover. Na gedane arbeid 
de tent en bijbehorende plunje bij elkaar gezocht om op weg te gaan naar het 
voor ons zeer bekende Mijdrecht. Voor mij eigenlijk een thuiswedstrijdje, want 
nog geen 35 kilometer van Noordwijk verwijdert. Ik was er al eens eerder 
geweest. Één van de mooiste motorweggetjes van de randstad slingert hier 
door het landschap en een leuk zondags ritje leidt voor ons Noordwijkers al 
snel naar het riviertje de ´Kromme Mije` (dit overigens tot plezier van veel 
motorrijders maar tot ergernis van veel omwonenden aldaar, maar dit 
terzijde).  
 
Nee, dat Mijdrecht kennen we nog van twee jaar geleden toen er al eens een 
treffen werd georganiseerd. Mijn eerste UDCN-treffen! Ik heb er goede 
herinneringen aan en sindsdien zijn er nog velen gevolgd. 
 
Henk van der Ham had het destijds georganiseerd. Een schitterende lokatie, 
waar een blind paard nog geen scha aan kon richten. Nou dat hebben ze 
geweten, want het terrein zag er na drie dagen Russisch vervoer en spielerei 
uit als het slagveld bij de Krim.  
 
De eigenaren konden zich er niet druk om maken en lieten het terrein in de 
afgelopen twee jaar over aan Florence Nightingale moeder natuur. Afijn ook 
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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 ZIJSPAN-
AANDRIJVING 

 
 

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/

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        : Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW 
          
∗ 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! 

 
Vraag eens vrijblijvend advies! 

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



Ural Dnepr Club Nederland                                                                 Nummer 42, December 2000  

Pagina  16                                                                                                        The Russian Twin 

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

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

Voor het ontwerp van de mechanische sirene, die als eerste op de M-100 
verscheen, kregen W. Konovalov en in ingenieur W. Sokolov van de 
sportafdeling, een patent.  Over de sirene valt nog wel wat meer te vertellen. 
In eerste instantie bevond die zich bij het achterwiel, en werd vanaf de band 
aangedreven. Vanwege het onvermijdelijke opspattend vuil, viel die echter 
regelmatig uit en werkte bovendien niet als de motor stilstond. De sirene 
kwam nu onder de rechter cilinder en werd aangedreven door het vliegwiel. De 
aandrijving werd in werking gezet door middel van een hendel met een kabel, 
die links op het stuur onder de koppelingsbediening zat. Later kwam er een 
pedaalbediening op de rechter treeplank.  
 
De handrem voor de zijspanversie werd met de hendel van de voorrem 
bediend. Zo werd de dubbelbediende remtrommel afdoende geblokkeerd.  
 
Ook de constructie van de richtingaanwijzerbediening was origineel. Op het 
stuur was hiervoor geen plaats meer, want dat zat al vol met hendels, knoppen 
en schakelaars. Daarom kwam de bediening van de richtingaanwijzers op het 
linkerhandvat. Een lichte draaiing van het handvat stelde de richtingaanwijzers 
in werking. 
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De Russische keuken 
(Roeska-ja Koechnja) 
 
Moskouse zuurkool 
 
Tijdens de barre winterdagen eten de Russen (met 
hun kennelijk sterke magen) twee keer per dag 
zuurkool als groenten-in-eigen-nat. Maar van tijd tot 
tijd wordt die zuurkool stevig gegarneerd en vormt 
dan de volgende, tevens de grootste honger stillende, 
hoofdmaaltijd. 
 
Ingredienten voor 6 personen: 
 
1 kilo zuurkool; 20 gram boter; 1 pond zo weinig mogelijk gezouten, gerookt 
spek; 1 gerookt hammetje; 6 knoflookworstjes; naar smaak een twintig 
jeneverbessen en evenveel peperkorrels; een snuifje tijm; laurier; 1/2 liter 
vleesbouillon; 1/4liter droge wijn; wat zout, desgewenst aan het einde van de 
kooktijd toe te voegen. 
 
Bereidingstijd: 
 
3 uur 
 
Bereiding: 
 
De zuurkool goed onder de lopende kraan afspoelen en dan volkomen drogen. 
100 gram spek in blokjes snijden en deze in de boter doen smelten. Er de 
zuurkool bovenop leggen. De rest van het 3-4 cm gesneden spek toevoegen, 
evenals het hammetje, de kruiden, de bouillon en de wijn.  
 
Met het deksel op de pan ongeveer 3 uur zachtjes laten koken. 20 minuten 
voor het einde van de kooktijd de worstjes toevoegen. Heet opdienen, met 
gekookte aardappelen. U drinkt er koel bier, rose of wodka bij. (in willekeurige 
volgorde) 
 
Eet smakelijk en tot de volgende keer. 
 

                                     Luijt Postma 
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In de zomer van 1965 werden drie verbeterde modellen opnieuw in 
Serpoechov getest. Deze keer voldeed de M-100 aan de door de militie 
gestelde snelheidsnormen. Hoewel de motor nog steeds enige 
onvolkomenheden had, voldeed hij over het algemeen aan de eisen. 
 
Bleef over het probleem met de banden. Model L-164 (wie kent hem niet?) 
voldeed goed in de sneeuw en op onverhard terrein maar spoorde slecht op 
asfalt bij zware belasting. De bovenlaag van model L-121 sleet erg snel weg, 
vooral op het voorwiel. Een band ging zo'n 4000 km. mee, die van de 
zijspanversie slechts 800-1800 km. Volgens deskundigen sleet de band zo snel 
door haar slechte wegcontact. Bij hoge snelheid en een krachtige motor slipte 
het voorwiel. Drie motorfietsen versleten 25 banden op 15000 km., wat het 
probleem met het rubber acuut maakte. In samenwerking met een 
Leningradse bandenfabriek werd een oplossing gezocht maar tevergeefs. 
Uiteindelijk begreep men dat het probleem niet met ee‚n universele band kon 
worden opgelost. Het was noodzakelijk verschillende soorten banden te 
gebruiken, afhankelijk van het type motorfiets, het wegdek en het seizoen.  
 
Ook ging men door met het verbeteren van de 'hardware'. Zowel bij de solo- 
als bij de zijspanversie werd de overbrenging van de versnellingsbak gewijzigd. 
De achterbrug werd versterkt met gewone lagers met een stelprop in plaats 
van conische lagers, die steeds ontsteld raakten. Om de lawaaioverlast voor de 
berijder te verminderen, werd de kuip in kunststof uitgevoerd.  
 
Drie modellen van de M-100 werden opnieuw getest in Serpoechov. Pas 
daarna waagde men het de eerste twaalf motorfietsen met zijspan te 
produceren. In december '67 werden ze geassembleerd en aan de Moskouse 
verkeerspolitie geleverd. Men verwachtte meer dan 1500 bestellingen van de 
M-100 per jaar. De fabriek die belast werd met de serieproductie, was niet op 
het vervaardigen van dergelijke kleine oplages berekend en bleek niet in staat 
een dergelijke hoeveelheid motorfietsen te produceren. Bovendien restte nog 
het bandenprobleem, wat vooral bij de solo onopgelost bleef. Daarom gaf het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken de fabriek een realistischer opdracht: een 
'patroelnyj' op basis van de M-63. 
 
De prototypen van de M-63P deden het niet slecht voor een motor uit de 
serieproduktie. De solo perste er 143 km/u. uit, de zijspan haalde 111, 
weliswaar zonder scherm. Deze motoren, voorzien van extra politieattributen, 
bleken beduidend goedkoper dan de M-100: ongeveer 1200 roebel. 
 
Misschien gaf de prijs wel de doorslag voor het ministerie om de M-63 te gaan 
gebruiken. In 1969, na weliswaar nog 10 M-100's ontvangen te hebben, stapte 
de politie over op de M-63P. De Moskouse verkeerspolitie, die de 1040 cc. 
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motorfietsen gebruikte, bleef daar echter, ondanks haar kinderziekten de 
voorkeur aan geven boven de M-63P.  
 
Helaas was de bijzondere motorfiets niet op tijd klaar. Zelfs het almachtige 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, kreeg het niet voor elkaar, hoe graag ze 
ook wilde, om geld van de regering los te krijgen voor de bestelling van een 
grote partij M-100's. De gevolgen waren van een schokkende banaliteit. De 
bestaande motoren werden helemaal afgereden, dikke rapporten lagen in het 
archief, en de M-100 werd vergeten.  
 
Jammer dat maar weinig mensen hem gekend hebben. Het was een 
vooruitstrevende motorfiets, waarvan de ontwikkeling een een bruikbare basis 
zou zijn geweest in onze tijd voor de realisatie van een betere boxermotor met 
een grotere cilinderinhoud, die nu waarschijnlijk veel erkenning zou krijgen van 
motorliefhebbers. 
 
Aleksandr Boelanov, Irbit 
http://uralinpiter.nm.ru/modeles/m100/m100.htm 
 
Vertaling:  
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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                                                                    6,00               9,00  
Badge                                                                          5,00               7,50 
Sleutelhanger                                                               7,50               10,00   
Jublieummok (aardewerk) met clublogo                         7.50               12.50 
Jubileumbord (email)                                                    7.50               12.50 
Jubileumzakmes: kurketrekker, flesopener, bestek          12.50             20.00 
Sticker clublogo rond 8 cm geel op zwart                       1.25               2.50 
Sticker clublogo rond 8 cm rood op wit                          1.25               2.50 
 
Verdere gegevens zoals kleur, maat etc. 
 
Bel Hans! 
 
ALLEEN VOOR CLUBLEDEN: 
JUBILEUMKLAPPER:  

mok, bord en mes  
Fl. 25,00, INCLUSIEF 
VERZENDKOSTEN 
 
slechts zeven sets!!! 
 
Leuk kerstcadeau voor de 
partner of jezelf !!! 

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 
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 
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Agenda 2000 

3e weekeinde Januari 2001 
 
Wintertreffen, Let op, dit jaar op een 
nieuwe lokatie. Kijk verderop naar het  
betreffende artikel. 
 
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 UDCN-stand. 
 
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 
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Ik en mijn Rus, 
 
Hoe het verder ging met Dunja 
 
Lang geleden, maar hier is dan weer een statusupdate omtrent project Dunja. 
De zijklepper heeft een tijdje stilgelegen vanwege andere projecten met 
prioriteiten. Maar een paar maandjes geleden begon het toch weer ernstig te 
kriebelen. Hier dus weer een update waar ik sta op dit moment. 
 
Het ergste leed lijkt geleden. Het spuitwerk is voltooid, alle spulletjes zijn weer 
bijgewerkt en ik heb plek om een en ander in elkaar te gaan schroeven. Het 
kan niet beter lijkt het. Na lang gezocht te hebben naar een gemakkelijke 
oplossing voor de balhoofdlagers heb ik op advies van Henk Wouters de 
Hobbyist maar ingeschakeld en mezelf een setje kegellagers voor Duitse 
fietsen aangeschaft. Past perfect en zal waarschijnlijk ook stukken beter rijden/
sturen dan de oude taatslagers die erin hoorden. Nu dit probleem uit de weg 
was gaat het opbouwen wat sneller. Voor je er erg in hebt staat een en ander 
weer op zijn/haar wielen en kan het zware werk beginnen. Ik heb me 
voorgenomen om de bedrading te verversen tijdens het opbouwen dus daar 
gaat nu even wat tijd inzitten. Ik denk wel dat het een vooruitgang is gezien 
de staat van de bedrading die ik aantref. 
 
Het ene stukje zichtbare bedrading op het stuur wordt vervangen door een 
stukje linnenbedrading dat dhr. Jan W. nog voor me heeft en zo ziet alles er 
straks tenminste weer strak uit. Ik ben eigenlijk behoorlijk benieuwd hoe het er 
straks uitziet want toen ik het spuitwerk ging ophalen was het eigenlijk 
behoorlijk schrikken. Zo bruin, Jekkie het lijkt wel een hoop st..t, maar 
langzaamaan begin ik er behoorlijk aan te wennen. Nadat ik bv. de velgen 
voorzien had van (Russische) banden zag het geheel er ineens een stuk 
smakelijker uit dan ik had durven hopen. Ik begin het zelfs mooi te vinden ben 
ik bang voor. Omdat ik ervoor gekozen heb om niet alles strak te zetten krijgt 
het geheel een doorleefde uitstraling, zelfs de butsen in het voorspatbord vind 
ik authentiek en haal ik niet weg. Het leger-nummertje terugtamponeren op 
het spatbord zal ook nog wel eens komen denk ik. 
 
In de tussentijd zijn er toch stiekem wel een hoop probleempjes geweest met 
al dan niet moeilijke oplossingen. Omdat de vorige eigenaar lagers niet nodig 
vond heb ik aan de binnenkant van het balhoofd een kransje moeten lassen. 
Dit geeft na vlakslijpen weer genoeg draagvlak om de kegellagers op af te 
steunen. Een creatieve vorige eigenaar vond het ook leuk blijkbaar om een van 
de kopbouten af te breken in de cilinder, hierna een andere er bovenop 
draaien en klaar is Klara. Jammer is dan wel dat je in dit ontstane gat 
natuurlijk geen nieuwe bout gedraaid krijgt en je hier pas achterkomt na een 
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hoop gepiel.  
Om een lang verhaal kort te maken, een eigenwijze Benno probeert natuurlijk 
eerst zelf zoiets uit elkaar te krijgen. Gaatje boren door de oude bout was snel 
gebeurd maar toen in een impulsieve bui de linksdraaiende tap afbrak werd 
het toch een groter probleem. Gelukkig zijn voor dit soort problemen 
werkplaatsen beschikbaar met uitvonkapparatuur en is het uiteindelijk toch nog 
goedgekomen met het ding. 
 
Het blok ziet er nu erg gelikt uit met zijn zwarte cilinders en lichte koppen, ik 
kan bijna niet wachten om het geheel eens aan te slingeren en het geluid te 
horen wat er dan uitkomt. Een van de dingen op het verlanglijstje is 
momenteel een setje uitlaten want wat ik hier heb liggen aan originele pijpen 
ziet er niet al te fris uit. Ik denk dat ik maar de beste combinatie maak met wat 
ik heb en dit in matzwart erop zet. Kan ik altijd in de toekomst nog vervangen 
door een netter setje en ik moet eigenlijk zeggen dat splinternieuwe chromen 
pijpjes niet echt staan op zo'n fiets. 
 
Ik zal waarschijnlijk nog wel meer dingetjes nodig hebben maar die verzamel ik 
t.z.t wel . Eerst het ruwe bouwen en dan verder kijken maar weer. De garage 
is nu tenminste lekker leeg. Bij ons achter zijn ze een beetje aan het saneren 
en hierdoor is mijn garage geisoleerd geworden. Nadeel: ik moet wat verder 
lopen naar mijn ‘nood’garage, Voordeel : ik kan lekker op mijn gemak in mijn 
eigen garage bouwen aan Dunja. Later meer over dit project. 


