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Steunpunten UDCN
Maart 2001
Straal van 40 KM

Contributie
Inschrijfgeld
Volwassene
Gezinslid
Kinderen
Gironummer

Fl.
Fl.
Fl.
Gratis

5,35,10,onder de 16 jaar

2594048 o.v.v. UDCN 3511PE 357

Luijt Postma
Ural Dnepr Club Nederland
Vecht 61
1273 WG Huizen
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.
The Russian Twin
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Te Koop :
23-8-2000 For sale: DNEPR-11, 1987, all parts is original, only 1100km, colourblue, very good tech. condition. For honest prise. More information:
vpetrenk@takas.lt
Te Koop:
23-7-2000 : Dnepr + kenteken. (Zonder zijspan) bj. 1975, niet origineel meer.
Goed rijdend, + nieuwe banden. K.J. Sollie, tel. 06 203445523
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:
20-06-2000 : Te Koop Solo Cardansetje 9/35, M72 Dynamo 6volt, Wolga GAZ21 1969, JAWA 350 1970 , Jan Wassenaar. Tel:058-2541777
Te koop aangeboden :
27-03-2000 : Te koop Ural M-72. volledig en netjes. Bouwjaar 1954, kenteken
1960. Fl. 5000,- . R. hoffmann, Lakenstraat 84 Wamel, Tel : 0487-501529

Wist u dat …..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We ons afvragen of Luit zijn recepten verzint of uit een biogasfabriek haalt.
Wij ons sterk afvragen of hij ze ooit zelf heeft durven te proberen.
In de Ardennen het nieuwe watergekoelde Chinese model getoond werd.
Deze nog wat aanpassingen nodig heeft om een succesvol model te
worden.
Groep Oost sinds dit jaar niet meer geheel self-supporting is ?
Ze tijdens het foerageren gesignaleerd zijn in de plaatselijke frituur.
U gerust uw foto’s of videobeelden kunt opsturen naar de redactie.
We deze uiteraard onbeschadigd retourneren.
We deze beelden goed kunnen gebruiken voor het blad, de website of
videobanden van de club
We nu maar weer stoppen met deze rubriek vanwege ruimtegebrek
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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
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Van de Voorzitter
Het nieuwe jaar is al weer goed van start gegaan met de Vehikel beurs en het wintertreffen.
De Vehikel beurs werd weer goed bezocht door
de leden en we konden ook weer een paar nieuwe leden verwelkomen. Het aanbod van Russische motoren en onderdelen was zoals gebruikelijk redelijk. Op de beurs was ook de video van
het wintertreffen te bewonderen. Als je deze zag
had je meteen spijt dat je er niet bij was. Een
echt wintertreffen waar weer volop over bospaden gecrost kon worden.
We gaan nu eerst weer op naar de onderdelen
beurs. Dit keer niet in Kesteren maar in Bennekom en ook niet op zondag maar op zaterdag.
Dit in verband met de samenwerking met de
JAWA/CZ club. Het kan dus extra gezellig en
druk worden. Dus 24 maart op naar Bennekom!
Meer over de beurs lees je elders in dit blad.
Nu de winter weer plaats gaat maken voor het
voorjaar en de dagen al weer behoorlijk lengen
krijgen we weer steeds meer tijd en zin om de
motor wat vaker uit de schuur te halen. En al
waren de beelden van het wintertreffen prachtig,
lekker fluitend in het zonnetje rijden heeft toch
ook wel wat.

Jan Wassenaar.

Bestuur
Hans Wakka
Sybrand Hoekstra
Nutte Visser
Jan Wassenaar
Benno van Ham
Jos Luyckx
Luit Postma
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Van de redactie,
zo van de redactie op dit moment weinig te melden. De kopij die wij voor deze
RT mochten ontvangen, overtreft onze stoutste dromen. Een aantal leden
heeft de pen ter hand genomen en daad bij het woord gevoegd. Bedankt alvast aan de gulle schrijvers. (Vooral zo doorrrgaan!!!) Tenslotte blijft het een
boekje van, voor en door de leden. Er was dit keer zoveel kopij dat we zelfs
wat overhouden voor het volgende boekje.
Nu in Nederland de winter weer voorbij lijkt te zijn, voor de Zuiderlingen het
Carnaval weer is geweest en de eerste grote beurs alweer heeft plaatsgevonden, wordt het weer tijd om volop aan het rijden te denken. Nu is het voor een
zijspanrijder het hele jaar feest en zeker spelen in de sneeuw hoort daarbij. De
paar dagen dat Nederland in een witte jas gehuld was waren weer fantastisch.
Menig parkeerterrein was weer doelwit van verwoede speelpogingen met een
zijspan.
Bij deze wil de redactie nog even Menko de Glopper bedanken voor de vertaling van het stukje over de Ural M-100 uit het vorige blad. Abusievelijk was zijn
naam bij het stukje niet afgedrukt.
Dit boekje veel bijdragen uit de Ardennen. Op een of andere manier heeft de
kou en sneeuw aldaar toch wat mensen geprikkeld om hun bijdrage te doen
aan het boekje.
In deze RT vind je ook een verslag van Vehikel, het slot van Marcel Hogt’s levensverhaal over zijn Dnepr, een stuk met technische tips voor de Dnepr en de
geheel bijgewerkte agenda. Tot op heden is de locatie van het voorjaarstreffen
nog onbekend. In de agenda is wel alvast de datum te vinden, deze staat vast.
Omtrent de exacte locatie zullen jullie nog nader op de hoogte worden gebracht d.m.v. een nieuwsbrief.
Natuurlijk ontbreken de gebruikelijke rubrieken zoals;
onze kookhoek, de advertenties etc. in dit blad
niet. Daarom veel leesplezier,
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Te Koop:
1-02-2001 : Ural zijspan (vlgs kenteken) bj 76. met Dnepr zijklepperblok, bak.
Polski Fiat dynamo, Yamaha voorvork met dubbele schijfrem. Goedlopend, onsteking moet nagezien. Prijsidee fl. 4000,=Gerrit Busweiler 038-3316403
Te Koop:
15-01-2001 : 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 F7900,- Eric van Gasteren, Tel Werk: 040-2742282,
Tel/Fax Prive: 077-4673606 gasteren@cistron.nl
Te Koop :
27-10-2000 Honda CB200 te koop, een beetje niet Rus maar ook met zijn
probleempjes. In principe in goede staat en geheel compleet, slechte linkeruitlaat, moet afgesteld worden. Bouwjaar 1974 (houderschapsbelastingvrij dus)
64000 km. Vraagprijs Fl. 1000,- bvanham@casema.net
Te Koop :
07-10-2000 Ural bouwjaar 1992, Met zijspan en kenteken. Kleur Zwart/chroom.
Vraagprijs Fl. 2000,-. Matyas Csonka 015-2578356 of mcsonka@wishmail.net
Te Koop :
04-10-2000 Dnepr 1969 650 cc, Kopklepper. Frame en plaatwerk gespoten en
wel. Geheel compleet in losse onderdelen. Blok en versnellingsbak als een geheel. Tegen IEDER AANNEMELIJK BOD va Fl 650,- Af te halen in Best (NB) Reacties per e-mail naar marielle.vandersterren@nl.origin-it.com
Of bel naar Paul Weekers 06 53717064
Te Koop :
14-9-2000 te koop: MZ zijspanbak kompleet. f.250,-; gevraagd: Steib350 of een
of ander links zijspan uit jaren 40/50, Rob Fenstra, 023-5245106, 0653338254,
rfenstra@quicknet.nl
Te Koop :
8-9-2000 Te Koop, Dnepr MT-16 zijspancombinatie, Bouwjaar 1994 met Nederlands kenteken. Kleur Groen (nieuw in de lak). Slechts 4400 km. gelopen.
Voorzien van nieuwe verchroomde spaakwielen. Prijs Fl .2750,-. Jaap ten Heuvel,
Zwolle Tel. 038-4541094

De redactie,

Jos en Benno

(Vervolg op pagina 38)
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Advertenties
Gezocht :
20-2-2001 :Gezocht URAL M72 DELEN (spatborden, voorvork, plunjervering,
eindoverbrenging, klein spul...) Wil ook wel ruilen tegen Dnepr delen! Tel.
026-3211657 / e-mail mailto:Caputt@dds.nl
Te Koop:
2 Frames M72 gemoffeld met papieren en ingevoerd Fl. 500,-, 2 frames M72,
Dnepr Voorvorkpoten, Spatborden, Versnellingsbakken, Veel M72 onderdelen
R. Hoffman 0487 501529
Te Koop:
20-2-2001 ; vrijwel complete DNEPR MT11 bouwjaar '77 (m.a.w. uit het goede
tijdperk!), goed lopend weg gezet, meeste delen in goede conditie, zonder
kenteken. Evt. ook in delen te koop. Tel. 026-3211657 / e-mail mailto:
Caputt@dds.nl
Te Koop:
Wegens ruimtegebrek één of twee van de onderstaande motoren :
• URAL M72 1955 met zijspan in perfecte staat zeer betrouwbaar,
• Nederlands kenteken fl 6000,-• ISH56met zijspanook in perfecte staat, Nederlands kentekendoe een bod !!!
• SIMSON-AWO 425T 1955 metStoye zijspan motorisch perfect, voor het oog
nog wat werk.Nederlands kentekenfl 4600,-• Ook te koop veel onderdelen voor deze motorfiets
• Frame met Kenteken BMW R75/51971
• Crosser Suzuki 500 cc. Luchtgekoeldfl 375,-• Voshkod 175 cc.Fl 400,-Henk van der Ham 0297-563945 hvanderham@hotmail.com
Te Koop:
24-01-2000 : Sinds Mei 2000 ben ik in het bezit van een Dnepr motorzijspan
De motor is van het bouwjaar 1986, type MT 16, de kleur is groen en er staat
nog geen 100km op de teller, hij ziet er dan ook zo goed als nieuw uit en heb
er nog twee enkele zadels bij en een onderdelenboek.
Menno Haazer Frankenhorst 25, 2171VD Sassenheim tel. 0252- 424362 E-mail:
m.rhaazer@freeler.nl
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URAL NU

SUPER DNEPR!
Regelmatig snuffelend op Internet kom je wel eens wat tegen wat de moeite
waard is. Aangezien een heleboel artikelen daar in het Engels of Duits is, lijkt
een vertaling voor onze Russian Twin niet verkeerd voor diegenen die hier niet
zo in thuis zijn of geen toegang tot Internet hebben. De basis voor dit artikel
komt van Christian Pages, een site waar ik door Benno opmerkzaam op werd
gemaakt.
Zoals we op diverse treffens kunnen constateren zijn een groot aantal van de
motoren van onze oosterburen,(meestal )Urals maar ook wel Dneprs, voorzien
van een heel aantal modificaties waarbij, bij mij althans, het water me soms in
de mond loopt. De meeste aanpassingen gaan mijn kunnen te boven en zouden dus een forse aanslag op het huishoudbudget betekenen, en ja helaas…
Toch zijn er een aantal aanbevelingen op de Christian pages zeer de moeite
waard.(http//www.dnepr.at). Hij stelt dat er een hoop absoluut noodzakelijke
aanpassingen zijn, ik kan daar (gedeeltelijk) in mee gaan, maar ja een Rus die
het altijd doet, is dat ook niet een beetje saai……?
Absoluut noodzakelijke aanpassingen vlgs Christian

Omdat er nogal wat leden geïnteresseerd zijn in de achtergronden van de
door hun geadopteerde Rus willen wij van onze zijde hier graag aan meewerken en zullen wij zodra er nieuws is van de fabriek dit aan de lezers laten weten. Hierbij de eerste aflevering.
Zoals bij sommigen bekend is de Ural fabriek van half november tot eind februari gesloten in verband met de vervolg renovatie van drie jaar geleden.
Hiermee worden alle voordelen benut. Minimale afname van motorfietsen in
deze tijd en enorm hoge verwarmingskostenbesparing. Naast de verbouwingen en de vernieuwing van wederom een deel van het machinepark zullen er
ook een aantal andere dingen worden gewijzigd.
Er staan momenteel vier belangrijke veranderingen op stapel:
1 : Verbeteringen aan dynamo, versnellingsbak en krukas wijzigingen aan
electrische starter en luchtfilter vernieuwde gesmede zuigers Tevens zullen er
nog een aantal wijzigingen worden doorgevoerd welke minder belangrijk zijn
2 : De assemblage van iedere motor zal door 1 man gebeuren, de naam zal
vermeld worden op de afleverpapieren en draagt dus de verantwoording voor
het eindresultaat.
3 : Om kosten te drukken en kwaliteit te verhogen zullen diverse delen van
buitenaf worden ingekocht.
4 : De modellenreeks zal gaan bestaan uit 3 zijspanmodellen (Classic, Tourist
en Gear-up) en 2 solomodellen (Wolf en Classic).
Vanaf maart zal de produktie weer opgestart worden.
Ural rijders hoeven niet bang te zijn dat sommige onderdelen niet leverbaar
zijn. Door onze contacten in Irbit blijft de onderdelenlevering gewoon doorgaan. Ook nieuwe motorfietsen zullen leverbaar blijven, zo hebben wij half
januari weer een trailer vol binnen gekregen. (camouflage, trike, american
classic etc.). De importeursmeeting van januari is tot later uitgesteld, zodat wij
nog niet alle nieuws in dit nummer kunnen publiceren, dit volgt dan later.

De uitvoering van een aantal van de hieronder beschreven werkzaamheden
moet aan ter zake deskundigen worden overgelaten. Hiervoor zijn naast de
noodzakelijke vaardigheid ook speciale gereedschappen en machines nodig.
Noodzakelijk is het bezit van een handboek en een werkplaatshandboek met
de vereiste (afstel)gegevens en maatvoering.
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Ook zouden wij graag vernemen of er serieuze belangstelling bestaat om de
fabriek te bezoeken, gecombineerd met enkele dagen Ekaterinenburg, zodat
dit indien er voldoende belangstelling bestaat deze zomer in overleg met de
fabriek gerealiseerd kan worden.

GOSSIE
The Russian Twin
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Motorblok

URAL SOLO EN ZIJSPANMOTORFIETSEN
NU OOK LEVERBAAR:
TWEE KLEURIGE MOTOREN
MOTOREN MET ELEKTRISCHE STARTER
MOTOREN MET AANGEDREVEN ZIJSPAN

DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPANAANDRIJVING

TEVENS DIVERSE GEBRUIKTE MOTOREN

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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-Demonteer het motorblok en maak het schoon check het smeersysteem, alle
kanalen en boringen op zaken die daar niet horen te zitten. Te denken valt aan
gebroken boren, metaaldeeltjes etc. Wanneer je de
oliepan wel eens onder de motor hebt uitgehaald
weet je wel wat ik bedoel.
-Controleer de krukas op de juiste balans en de speling van de drijfstangen. Controleer hierbij de diameter en de correcte hoek. Gebruik hierbij de schroeven die je bij de definitieve montage ook gaat gebruiken.
-Controleer alle lagerzittingen op de juiste maatvoering en hoek; zitten de merkpunten op het vliegwiel
voor de ontsteking op de juiste plaats? (Gewoonlijk
niet!)
-Monteer het blok met kwaliteitslagers en -keringen.
-Behandel de zuigers en drijfstangen zodanig dat ze
hetzelfde gewicht hebben.
-Controleer de cilinders op de juiste hoek ten opzichte van het carter
-Wanneer je hardverchroomde zuigerveren wilt gebruiken, let dan op dat deze niet te hard zijn voor
het relatief zachte Russische materiaal van de cilinders.
-Wanneer je ongelode benzine wilt gaan gebruiken, pas dan de klepzittingen,
de klepgeleiders en de kleppen aan. Maar gebruik geen stuggere veren want
binnen de kortste keren is je nokkenas naar de filistijnen.
-Tenslotte: gebruik de Russische circlips niet opnieuw. Gewoon weggooien en
zelf nieuw (laten) maken van verenstaal.De originele loopt er vaak uit en is
vaak de oorzaak van een geruïneerde zuiger en cilinder.
Wanneer je deze aanpassingen hebt uitgevoerd/laten uitvoeren is je Dnepr
goed voor 20.000 km zonder problemen bij zo’n 110 km/u. (!)
Remmen
Het ontwerp en de grootte van de remmen op zich is goed.Het probleem zit
hem in het gebruik van het rotte gereedschap en de machines waarmee ze in
de fabriek worden gemaakt. De volgende zaken moeten gecontroleerd en waar
nodig verholpen worden:
-Rondheid van de remtrommels. Sterk slingerende trommels zijn alleen nog
goed als asbak.
-Zijn de boringen in de ankerplaat goed en zitten ze op de juiste plaats?
-De afstelling van de remsleutels.
The Russian Twin
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-Ontvet de trommels, remschoenen
en voeringen.
Wanneer alles gecontroleerd en gecorrigeerd is, rij de remmen gedurende 200 km in. Wanneer het niet
het gewenste resultaat heeft, Geen
Paniek! Zoek je zakdoek maar op
want dit probleem zal je blijven achtervolgen zolang je een Russische
twin blijft rijden.

klepper van Rob zuigt zijn cilinders vol met water doordat de uitlaten in een
flinke plas onder komen te staan. Terug gesleept naar de camping door 2 motoren en ter plekke werpt Johan zich op de watergekoelde machine. Kop demonteren, het water gutst er uit, schoonvegen beetje olie erbij, monteren en
na 2 trappen lopen. Hoezo niet betrouwbaar?

Remvoeringen
Er zijn twee totaal verschillende voeringen in omloop:
-Voeringen die werken wanneer ze koud zijn, prima in ons vlakke land.
Wanneer ze echter warm worden, gaan ze in rook op.
-voeringen die prima werken wanneer ze warm zijn, maar wanneer ze koud
zijn doen ze niets. Erg prettig wanneer je in de stad woont en korte ritjes rijdt.
De Russische voeringen zijn in principe bruikbaar, maar wel met een schijfrem
in het voorwiel voor het geval dat er een noodstop moet worden gemaakt.

In de avond uitstekend gegeten en tot in de hele kleine uurtjes bij het vuur
sterke verhalen en sterke drank! Zondag eind van de ochtend is het weer tijd
om af te reizen, Frans de Wit sluit zich bij ons aan en gezamenlijk rijden we
weg. De eerste kilometers ligt er nog best veel sneeuw, Jos moet oppassen
met zijn solomotor. Richting Luik is de weg schoon, de terugweg loopt voorspoedig. Dit was een fantastisch weekend. Tot volgend jaar.

Mooie rit verder door de bossen en omgeving inclusief een stukje circuit Onderweg droog sloophout opgepikt om het vuur ‘s avonds aan te krijgen. Johan
probeert met een snelle inhaalactie in de buitenbocht nog een skipiste op te
rijden, maar er stond gelukkig nog een stevige paal die dit kon verhinderen.

Henk

Dubbele schijfrem in het voorwiel (Niet voor de puristen onder ons!)
Je kunt je de situatie voorstellen van een “zondagsrijder” waardoor je in eens
een noodstop moet maken om te voorkomen dat je naar binnen rijdt. De remmen van een Dnepr zijn ten ene male
niet toereikend voor zo’n kritieke situatie en optimaliseren van de trommelremmen heeft vaak onvoldoende effect.
Een compromisloze oplossing gaat als
volgt:
-Een voorwiel van een Yamaha
(gruwel!) SR500 (ook mogelijk: XS650)
2 twee remschijven SR500 d = 298mm
(of XS1100)
-Remhandels en pomp van een Yamaha XS850 (XS1100)
-Steelflex leiding zonder verdelers direct naar de pomp.
-Conisch rollenlager in het balhoofd.
(BMW van voor ’69 modellen)
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Wintertreffen 2001
Vrijdag 26 januari 8 uur.
Opstaan en inpakken van de toch wel grote hoeveelheid spullen benodigd
voor het wintertreffen, het weer ziet er niet beroerd uit dat is alvast een pluspunt. Jos Luyckx arriveert op z’n BMW , de Ural is niet “fit” genoeg voor het
avontuur. Samen snorren we naar Luijt Postma in Huizen waar de koffie klaar
staat.
Met z’n drieën op naar Puiflijk lekker in het zonnetje, wat kan er nu nog mis
gaan? Het pontje wat onderweg was gekozen als vervoer bleek niet meer in de
vaart te zijn dus via een brug de weg vervolgd naar Johan Busweiler waar opnieuw de koffie bruin was. Aangezien Johan de rit naar Ster al een week te
vroeg had ondernomen door een onduidelijkheid in de datum (hij stond daar
dus alleen) wist hij goed de weg en reed voorop.
Na een tussenstop met loempia begint de Ural van Luijt
te protesteren! Enkele stops
met gesleutel aan carburateurs en bougies deden het
noodlot niet keren, bij de
oprit naar een snelweg klinkt
een onheilspellende partij
herrie uit de rechterzijde van
het blok en resulteert in een
definitief einde. Bellen met
de wegenwacht en afscheid
nemen van Luijt en natuurlijk
ook van de volgens traditie
door hem meegenomen vis
welke we nu moesten missen.
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-De lagers in het voorwiel werden vervangen door exemplaren met 20 mm binnendiameter en er werd een passende afstandsbus gemaakt.De bevestiging
van de remklauwen is gemaakt van 5 mm staalplaat met kogellagers om de as.
Ik heb zelf een Yamaha voorvork met bijbehorende dubbele schijfrem in mijn
zijklepper zitten (Eric van G.) en ik kan je verzekeren dat dit uitstekend remt.
Het is niet echt Russisch, maar wel veilig.
De versnellingsbak
De versnellingsbak veroorzaakt weinig problemen
wanneer direct de volgende zaken worden aangepakt.
- Vervang alle lagers en keringen door kwalitatief
goede exemplaren.
- Controleer of de tandwielen niet aanlopen tegen
het huis.
- Verwijder de automatische koppelingsbediening.
- Belangrijk is het om de bak met 1,5 liter olie te vullen en vervolgens op basis hiervan nieuwe merktekens op de peilstok aan te brengen.
vooral door de schommelarm voorvork en de daardoor hoger liggende voorkant, klopt het aangegeven
peil op de peilstok niet meer en lopen het derde en vierde versnellingstandwiel
warm.
-Oliesoort: Normale motorolie (15/40; 20/50) of versnellingsbakolie 50,
aanbevolen wordt Castrol Classic 50 in het groene blik.
Rijwielgedeelte
Bij ritten met zware belasting moeten de achterschokbrekers de veren gespannen worden door het monteren van bussen of het plaatsen van zwaardere veren.
(bv White Power)

Voorspoedig komen we naar
wat zoekwerk in donker aan
in Ster waar dan in totaal
zo’n 20 motoren zijn. Hapje
eten en tent opzetten, mooie
locatie Jan!! Onder het genot van wat drank is de avond snel voorbij. Zaterdagmorgen, rits ik de tent voorzichtig open, er ligt iets op de luifel SNEEUW !!!
Dit is grote klasse, daar zijn we tenslotte voor gekomen. Ontbijtje in de buitenlucht en rijden met de handel. In het eerste bospad rijden we al vast, de zijPagina 32
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Velgen en spaken
Bij zwaardere belasting is het aan te bevelen de achtervelg en de spaken te vervangen door een beter exemplaar. Bij scherpe rechterbochten kan het achterwiel zodanig vervormen dat de band tegen de cardan
aanloopt!
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Een goed alternatief is het inbouwen van Ural volle naaf wielen. Deze zijn gewoon veel beter. Ook de remtrommels zijn beter en de spaken houden het langer uit. Tip voor het eenvoudig stellen van de spaken: Doe bij montage wat vet
aan het draadeinde van de spaak, het stellen gaat veel beter!
Banden
De originele banden zijn minder slecht als men over het algemeen stelt, alleen
bij een nat wegdek slipt met name het voorwiel nogal gemakkelijk weg. Ook
het geringe aantal kilometers van de achterband is een probleem. 1500 – 5000
km is niet echt lang voor een band. Wanneer je langer plezier van je band wilt
hebben is de AVON SM4.00-19 een goed alternatief.
Tot zover een selectie, met dank aan Christian Kernbeis voor de welwillende
medewerking!
Waar ik tenslotte erg nieuwsgierig naar ben is de vraag of er een van de UDCN
leden wel eens op zo’n grondige wijze de boel heeft aangepakt. Een reportage
daarover zou wat mij betreft welkom zijn.

Gerrit Busweiler
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De Russische keuken (Roeska-ja Koechnja)
Ik hoop dat jullie van de Moskouse zuurkool hebben
genoten. Het wintert je was er dan ook wel naar. Nu
het weer voorjaar wordt heb ik een voor dit seizoen
een zeer toepasselijk recept:
Russische "Pot-au-feu"

Een gezinsmaaltijd om u tegen te zeggen: vol smakelijk vlees en geurige
groenten, die in Rusland zonder kunstmest worden geteeld. De "tchernosium"
of macro-biologische grond doet de Rus heel terecht zeggen: "geef me moeders Pot-au-feu met vlees te eten en ik til de aarde voor u op! "
Ingredienten voor 6 personen:
2 kilo ribben, 1 kilo runderschenkel, 2 uien, 3 kruidnagels, 1 tuiltje kruiden, 600
gram wortelen, 400 gram rapen, 1 groene selderie, 3 stengels prei, 1 mergpijp,
zout en peper, 6 "ogurki malosol". ( zoetzure augurk)
Kooktijd: 3 uur.

Bereiding:
Een pan meer dan 3/4 met water vullen en aan de kook brengen. Er de in 5 a
6 cm. grote stukken vlees en de mergpijp in doen.
Afschuimen zodra dit nodig is. Dan de uien met daarop gestoken kruldnagels
en het tuiltje kruiden bijvoegen. Afdekken en 2 uur laten sudderen. Intussen
de groenten wassen en in stukken snijden. Aan het vlees toevoegen, met zout
en peper. Het geheelopnieuw aan de kook brengen en dan 1 uur laten sudderen.
Heet opdienen in diepe borden, waarin u 1 ogurki malossol legt. Er pikante
mosterd en mierikswortelsaus bijgeven.
En vergeet de wodka niet!
Eet smakelijk!

Luit Postma
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Vehikel 2001
De eerste Vehikel zit er weer op. het was dit jaar tot kort voor de beurs nog
maar de vraag of we hier aanwezig konden zijn want de organisatie van het
gehele spektakel is behoorlijk aan het veranderen denk ik. Toen we dan toch
het goede nieuws hoorden dat we mochten komen was het toch nog een
beetje een tegenvaller. We stonden in een gangpad en niet tegen de muur,
hadden maar twee plaatsen en weinig kaarten. Toch blij dat we op de beurs
konden staan naar Utrecht getogen en het gehele spul opgetuigd. Dit jaar hadden we op de stand de volgende fietsen staan : 1 Riga bromfiets, een Ural
kopklepper solo motor, een Ural M72 zijklepper solo en een IZH Tweetakt zijspan. voorla dit laatste span trok af en toe behoorlijk de aandacht want vele
kijkers namen vanzelfsprekend aan dat het een Ural Dnepr was. dat een en
ander tot leuke gesprekken en discussie leidde mag duidelijk zijn.

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

De eerste dag vrijdag begon rustig en dit bood dus de perfecte gelegenheid
om nog even wat spulletjes aan te schaffen voor de diverse projectjes. De aanwezige Letten hadden weer een lekkere aanloop van onze voorzitter en diens
kompanen die ze bijna volledig leeg kochten. Tijdens het rondlopen die dag
viel het op dat er voor Russen weinig tot niets meer te vinden is op deze
beurs. Misschien toch eens een alternatiefje gaan zoeken op een andere beurs.
Van Robert Hoffmann die in Polen geweest was begreep ik al dat daar veeeeeellll meer Russisch spul te koop lag. Jammer van de afstand alleen. In een
aangrenzende hal stond een Dnepr zijspan met een Goldwing voorvork en een
Subaru 1300 blok erin als project te koop voor ongeveer de oudijzerprijs. ergens tussendoor was nog eens een zijklepper te zien maar het was magertjes
dit jaar. terug op de stand kwam een grote verrassing langs. Jan de Raat
kwam even een videootje brengen van de festiviteiten in Sbter (waarover verderop nog veel meer in het blad). Een leuk bandje met veel modder, sneeuw
en plezier zo te zien. Jammer dat ik het weer gemist heb. (Dit jaar bleek het
zelfs met een koekblik niet te lukken). Het bandje trok erg veel bekijks bij de
omstanders en aanwezigen vanwege de Siberisch aandoende taferelen op de
band. Leuk, moeten we meer hebben dit soort materiaal. Daarnaast hadden
we natuurlijk de gebruikelijke banden en beelden beschikbaar.
Dag twee en drie waren wat drukker als de vrijdag en leverden tussen neus en
lippen ook nog een aantal nieuwe leden op. Wat mij persoonlijk opviel is dat er
erg weinig advertenties bijkwamen op Vehikel. het lijkt erop dat er toch veel
fietsen op de weg komen en blijven. Na een toch weer geslaagde drie dagen
gaan we nu vooruit blikken op de onderdelenbeurs in Maart. Hopelijk zien we
elkaar daar weer.

Benno
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"Mijn Rus en ik" (Ster bleek effe te ver)
Ster was volgens Jan v.d. Raad een absolute aanrader. Een week voor het treffen belde hij op of ik nog ging. Ja natuurlijk. Ik had al met Jos en Henk afgesproken dat ze mij in Huizen zouden oppikken. Met zijn drieën zouden we dan
naar Puiflijk rijden om Johan op te halen. Nadat we uit Puiflijk waren vertrokken begon mijn Ural kuren te krijgen. Volgens Johan was het iets met de carburatie. De carburateurs schoongeblazen en weer een stukje rijden. Even later
weer het zelfde geduvel! Dan maar even lekker doorgassen. Een hoop herrie
was het gevolg. Repareren leek niet meer mogelijk, daar stonden we veertig
kilometer voor Maastricht. Dus vlot de ANWB gebeld. De anderen wilden wachten tot er hulp was. Erg sympathiek, maar het beste was om maar zonder mij
verder gaan. Ze hadden immers nog een heel eind voor de boeg. Jammer dat
het zo moest aflopen. Deze keer voor hen geen vis.
Na een uurtje, het was al donker, kwam er een bergingsauto. U bent wel erg
snel zei ik, ik heb de wegenwacht nog gezien. Normaliter kijkt die eerst. Als het
niet kan worden gemaakt wordt er een berger gebeld. Kennelijk hebben ze het
te druk, zei de chauffeur. Trouwens motorfietsen kunnen ze toch niet repareren. Het span stond snel op de wagen en rijden maar. Wel lekker comfortabel.
De chauffeur vroeg of het een Harley was, naar achteren wijzend. Qua problemen wel, zei ik. Een halfuurtje later stonden we in een file. Er was ergens een
vrachtauto tegen een boom geramd. Even later weer in een file. Een kop staart
botsing. Daorna ging het wat vlotter en waren we tegen negenen in Huizen.
De chauffeur wilde geen koffie en ging gelijk terug. Hij woonde ergens in Limburg aan de Duitse grens. Ik zei dat hij nog geluk had dat ik niet helemaal in
Dokkum woonde. De volgende ochtend ben ik direct gaan sleutelen. De kop
eraf en ja hoor, of de hele zaak met een kangoo was bewerkt. Kop kapot, klep
in een hoek van 45°, gat in de zuiger en een stuk bougie weg. Het hele blok
lag vol splinters en brokken. Gelukkig had Gerrit nog wat onderdelen liggen.
Zondag alles weer gemonteerd. Eén trap en lopen. Maar ojé wat een rook. Het
hield maar niet op. Dit leek mij niet goed. Omdat ik het gesleutel meer dan zat
was heb de boel maar aan de kant gezet. Als ik weer zin heb pak ik de draad
wel weer op, maar voorlopig even niet. Nu ik er toch aan denk, wie heeft er
nog twee cilinders, twee koppen en twee zuigers voor mij? Die avond belden
Jos en Henk nog op. Ze hadden een geslaagd weekend gehad, alleen jammer
van de vis.

Luijt Postma.
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deel 3 (slot)

Na de motorrevisie en na het monteren van een elektronische spanningsregelaar liep mijn Dnepr eigenlijk best goed. Het starten ging prima, er was stroom
in overvloed en ook de trillingen uit het blok waren nu nagenoeg verdwenen.
Nou kun je van zo’n tolerantie-rijke Russische boxer geen naaimachinekarakter verwachten, maar dit resultaat was voor mij tevredenstellend genoeg.
Wij beleefden samen veel plezier aan de natuurritjes in de weekenden, of gewoon even een rondje na het werk tijdens de lange zomeravonden. Alles ging
prima…….
Wel moest ik toegeven, dat de uiterlijke staat van de beide Dnepruitlaatpijpen er in de loop der jaren
niet beter op was geworden. Nee
erger nog; er vielen steeds meer en
steeds grotere gaten in die verchroomde blikken dempers.
Vermoedelijk haalden ruim 90% van
de uitlaatgassen niet eens meer de
achteropening van die beide knalpotten. Een rondje telefoneren langs de
legale uitlaatdemper-leveranciers
leerde al snel, dat een setje nieuwe
dempers niet zomaar op de plank
lag. De originele dempers zouden
volgens Jan Koedoot (Gossie) ook
niet meer verkocht mogen worden,
omdat er wat problemen waren met
het geluid, samen met de typegoedkeuring of zoiets, maar als je de kleppentrein van een Russische boxer hoort ratelen, dan zeur je toch niet over die paar
decibelletjes van z’n uitlaat. En als je ook niet een paar universele HeinGericke “kant en klaar” dempertjes Dnepr-compatible wilt maken, welke mogelijkheden blijven er dan nog…..
Nou wist ik, dat mijn broer André al jaren een zwart/bruine Dnepr MT-11 in
zijn schuur had staan, waar hij toch bijna nooit op zat. Volgens mij liep die
motor niet eens meer, maar er zaten nog wel twee prima uitlaat-dempertjes
onder….. En warempel, na ruim driekwart jaar stevig onderhandelen (alsof het
hier om de verkoop van een originele MV-Agusta fabrieksracer ging) was André
eindelijk bereid om afstand te doen van zijn motor. Overigens nog niet geheel
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vrijwillig, maar meer omdat hij ging verhuizen. Voor de symbolische prijs van
één kratje Enschedese Grolsch mocht ik mij nu de trotse eigenaar noemen van
een paar goede Dnepr uitlaatpijpen, inclusief de tweehonderd kilo Sovjet-staal
dat er nog aan vastzat. Die fiets had trouwens nog een geldig Nederlands
kenteken ook.
Opnieuw werd er in mijn garage een complete préGlasnost-Rus gestript en alle
bruikbare onderdelen werden
opgeborgen bij de reeds bestaande berg Dnepr spareparts van het vorige slachtproject. Zo, nu kon er tenminste wel weer zorgeloos
door het fraaie Twentse landschap worden getuft. Nou ja,
zo geheel zorgeloos…..
Ik had intussen bemerkt, dat
de motor bij stationaire toeren toenemend onregelmatiger was gaan lopen. Het
beurtelings lostrekken van de bougiedoppen wees op een probleem met de
linker cilinder. Ook na het onderling uitwisselen van de bougies, de bougiekabels en zelfs de beide carburateurs bleef de linkerzijde van de motor slechter
lopen dan de rechterkant.
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moest kakken, en niet eerst omhoog naar de plee wilde en dan weer verder
inpakken. Zo af en toe moest ik al mijn kracht aanwenden om de aandrang af
te slaan. Ik bleek veel tijd nodig te hebben, want Jos en Henk kwamen helpen.
Alleen was ik toen al bijna klaar. Ik naar boven voor ontbijt. Tegenvaller. Omdat ik zo laat was stelden de anderen voor om op weg te gaan en onderweg
wat te eten. Niet onredelijk, dus zo gezegd, zo gedaan. Gelukkig mocht ik wel
even gaan kakken. Johan, Jos, Henk en ik vertrokken. Omdat Jos solo reed op
de BMWDakar, was het voor hem eventjes penibel bij de afdaling, maar na een
kilometer of tien brak de zon door en was alle sneeuw plots verdwenen. Via de
A2 weer terug, twee pauzes onderweg, eindelijk ontbeten met een benzinepompbroodje gehakt en koffie vòòr Eindhoven (wat praten ze daar raar!) en in
vier uur terug in Amsterdam. Onderweg natuurlijk afscheid genomen van de
anderen. Eerst Johan en bij Breukelen van de anderen. Zij gingen binnendoor
(wat ze waarschijnlijk al eerder hadden gewild, maar waar mijn getreuzel een
spaak in het wiel stak; sorry jongens!) maar ik rook de stal en karde door. Pas
tussen Utrecht en Amsterdam begon het een beetje te spatten, niet noemenswaard. Perfect weer dus voor mijn eerste keer: heen droog, terug droog,
sneeuw in het midden.
Nu nog een Najaarstreffen zien te halen en dan heb ik ze allemaal een keer
gehad. O ja, en Groep Oost integreren.

Frans de Wit

En omdat een compressie-meting uitwees, dat er inderdaad links een probleempje was, heb ik de linker-kop maar weer eens uitgebouwd om visueel de
juiste diagnose te kunnen stellen. De inlaatklep was nog redelijk, maar de uitlaatklep was toch wel flink afgebrand, dus: opsturen en de boel vernieuwen,
inclusief geleiders en zittingen.
Nadat de gereviseerde kop weer was herplaatst, liep de motor wel een stuk
beter, maar eerlijk gezegd toch nog niet 100%. De linker motorhelft leek nog
steeds lichtelijk gehandicapt, maar ik wist nu ook niet meer waar ik nog verder
moest zoeken, want de cilinderwanden en de zuigerveren oogden prima.
Een oude Russische wijsheid luidt: als je maar lang genoeg blijft doorrijden
openbaart zich de oorzaak van zo’n probleem meestal vanzelf. En dat klopt….
Het was op een mooie zonnige dag in oktober 1999.
Na een prachtige herfstrit met Honda-Reinald door het Duitse heuvelland
rondom Teckelenburg ging het op de terugweg goed fout bij Glanerbrug. Een
harde klap en daarna kwam er alleen nog maar een vunzig geratel vanuit de
(Vervolg op pagina 16)
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gemaakt. Koffie, een omelet ham en twee broodjes. De dame slofte de keuken in. Na het ontbijt verzamelde de rest van Groep Rest zich voor een afdaling naar het dorp. Na een paar honderd meter werd besloten dat de weg te
slecht werd door de sneeuw en rechtsomkeert gemaakt voor een rit door het
bos. Daar stonden zulke plassen in geulen in het pad dat de Chinees van Rob
afsloeg. Conclaaf van de Mannen met Helmen in de Sneeuw. Aantrappen ging
niet. Startkabels aangelegd. Oeps, Rob’s accu stond te roken, foutje. Omkeren,
en Rob’s motor door 2(!) andere terugslepen. Onder de overkapping sleutelen
en een halve liter water uit de linker cilinder laten lopen. Starten en lopen
maar weer.
In het bos bleek dat ik me toch niet zo goed had voorbereid als ik dacht: een
weliswaar nieuwe maar ‘gewone’ achterband was niet geschikt voor dit weer.
Volgende keer een noppenband monteren. Bovendien was de combinatie van
bril en helm in de gestaag neervallende sneeuw nogal ongelukkig. Zonder
scherm bedekte de sneeuw alras mijn bril, en met scherm besloeg-ie, en reed
ik in een permanente mist. De rest ging weer het bos in, ik besloot af te haken en ging in het café de krant lezen. Toen zij een paar uur later terugkwamen hadden ze hout meegenomen voor het kampvuur, dat traag, maar beslist
op gang kwam. Met een gerust geweten verlieten we met een clubje het vuur
om te gaan eten, en bieren natuurlijk. Dat eten was prima geregeld. Vanwege
de oekraïnse afkomst van het campinghouderechtpaar (hij zou een broer van
Jeltsin kunnen zijn!) stonden er ook oekraïnse specialiteiten op het menu,
waaronder Borscht, die mij prima beviel.
Na het eten, koffie, bieren en ouwehoeren, terug naar het vuur. Het was een
aantal uren later, het hout leek op, maar omdat wij van goede wil waren (op
Johan na, die had het koud en wilde naar de slaapzaal, waar Groep Noord
waarschijnlijk nog zat te barbecuen, jawel!) was er binnen tien minuten weer
een aardig vuurtje, stoelen erbij, bier en drank uit de tent, en verder ouwehoeren. Johan was gebleven en voerde een heroïsch gevecht met een halve jonge
olifant, die hem verschillende malen uit zijn stoel mepte. Om een uur of half
drie, schat ik, maar ja, wie ben ik, toch maar gaan slapen.

Ural Dnepr Club Nederland

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!

Terug.
Na een heerlijke nacht, werd ik gewekt door Henk (uit Uithoorn), met wie ik
mee op zou rijden. Potdomme, ik was weer de laatste. Het kamp bleek al grotendeels neergehaald, en ik was nog niet op of Groep Oost vertrok al. Tenminste, dat wilden ze, maar de enige BMW van het gezelschap weigerde. Een
nieuw Conclaaf van Mannen met Helmen in de Sneeuw. Ondertussen stonden
een paar Urals warm te draaien. Dat plofte nogal in mijn hoofd. Een beetje
traag kwam ik op gang met afbreken en inpakken, ook omdat ik vreselijk
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linker motorzijde. Ik hoopte nog even stilletjes op “slechts” een gebroken stoterstang, maar na verwijdering van het kleppendeksel (oeps, olie in de berm,
sorry) zag ik beide tuimelaars vrolijk tuimelen. Een roemloos transport in de
aanhanger was daarna het hoogst haalbare.
Thuis ging de boel natuurlijk meteen uit elkaar en met het schaamrood op de
kaken moest ik vaststellen, dat ik dit probleem best had kunnen voorkomen als
ik wat beter naar de zuiger had gekeken. Het slechte lopen bleek n.l. te worden veroorzaakt door een uitgesleten lagerbus van de pistonpen (zuiger of
drijfstang). Door de verregaande, progressieve slijtage was de stalen pistonpen
uiteindelijk afgeknapt en was de onderste helft van de zuiger compleet weggebroken en lag als een handjevol aluminiumgruis onder in het oliecarter. Doordat de drijfstang nog een paar seconden had staan doorhameren, was de afgebroken zuigerkop vrolijk een eigen leven gaan leiden en had de inlaatklep
kromgeslagen.

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 43, Maart 2001

Groep Rest eigenlijk, ongeveer evenveel samen als Groep Oost alleen. Omdat
ik meer mensen in Groep Rest herkende, daar aangeschoven. Ik had eigenlijk
besloten om, vanwege het late uur, de eerste nacht in de slaapzaal te pitten
en zaterdags mijn tent op te zetten. Maar er waren er meer die nog de tent
moesten bouwen, dus gezamenlijk het kamp gezocht (dat duurde even in het
donker) en tenten opgeslagen. Omdat ik de gebruiksaanwijzing van mijn
4persoonskoepeltent niet had gelezen voor aanschaf was ik er te laat achter
gekomen dat-ie eigenlijk door TWEE personen moest worden opgezet. Gelukkig schoten Jan uit Bennebroek en Belgische Junior mij met licht en handen
te hulp. Nog bedankt mannen! Aangezien het hout te nat was voor een
kampvuur, terug naar het café voor nog wat bieren, iedereen bij elkaar aangeschoven, en zo werd het toch nog gezellig. Om half een werden we door
de gerontologische bardame naar bed gestuurd. Niet echt erg, het was een
mooie dag geweest.
Sneeuw!

Na het krachtig uiten van een paar verbale termen,
welke op een doorsnee basisschool doorgaans niet
worden getolereerd, stond ik voor een lastige keuze
uit twee kwaden:
1) De motor opnieuw uit elkaar halen, een nieuwe
drijfstang pasmaken, daarbij de krukas + lagers reviseren, nieuwe zuiger plaatsen en 1 klep vernieuwen.
2) Hetzelfde, maar dan met de reservemotor uit de
sloop-Dnepr van André.

Bij wakker worden bleek het maar goed geweest dat we gister de tenten
hadden opgezet, want er was een flink pak gevallen. Sneeuw, ja! En het
hield voorlopig niet meer op. Bij het café gewacht tot ze open gingen voor
koffie en ontbijt. Ondertussen vertrok Groep Oost voor hun toerrit. Het vermoeden was dat zij na een aantal kilometers door het bos op een walmende
benzinebrander sneeuw voor de zelfgemaakte soep zouden smelten, die zij
vervolgens in de sneeuwjacht uit de meegebrachte mess-tins met smaak
zouden oplepelen. (‘s Avonds bleek dat Groep Oost was gesignaleerd in Malmédy, waar zij gewoon in een restaurant frites hadden zitten eten!!)

Na een paar slaaparme nachten koos ik tenslotte voor optie nummer 2, mede
omdat het MT-11-blok was voorzien van een 12 Volt wisselstroom-dynamo.

De oude bardame was wat cryptisch over ontbijt. Dat was er. “Jaah,…” Maar
wat dan? “Ik weet niet….” De knoop doorgehakt en
een keuze

Met frisse moed ben ik toen maar weer begonnen met de uitbouw, de tweede
motorrevisie, de inbouw en daarna de ombouw van de elektra-installatie op 12
V. Dat laatste leverde trouwens nog wel wat probleempjes op, want omdat ik
de bestaande, simpele 6-Volt bedrading zoveel mogelijk wilde handhaven correspondeerden de diverse aansluitdraden van het schema niet meer met de
nieuwe 12-Volt dynamo. Omdat ik misschien zelfs nog wel meer verstand heb
van verzekeren dan van elektra, heb ik op de listserver van onze UDCN-site
momenteel een oproep geplaatst voor het verkrijgen van de nodige technische
adviezen. Loopt nog niet echt storm…..
Het motorblok loopt intussen weer prima, maar de actieradius blijft wat beperkt door de capaciteit van de accu, in combinatie met de hoeveelheid ingeschakelde stroomverbruikers.
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Met 3 geladen reserve-accu’s zou ik rustig 100 km van huis durven gaan, maar
ik kan je verzekeren, dat je dan niet echt ontspannen zit.

Na Maastricht de snelweg af en binnendoor. Op de kaart leek ik St. Geertruid
te moeten aanhouden. Maar na St. Geertruid, Mehr en Noorbeek te hebben
doorkruist bleek ik op weg naar Gulpen. Fout! Weliswaar schilderachtige
plaatsjes, schier middeleeuws en heuvelachtig, maar de verkeerde kant op.
Onder de lantaarnpaal de juiste route uitgezet, en via Aubel Verviers bereikt.
Dilemma. In Dison, voorstadje van Verviers twee richtingen aangegeven: Verviers of Verviers-Spa.
De tweede gekozen en goed gegokt.
Afslag Francorchamps, en, net voor
ik door een vrachtwagen achterop
werd geschept afslagje Ster. So far
so good. Richtingaanwijzer Camping/Auberge Francopole! Ik was er
bijna. Toen ging het weer mis. Geen
tweede richtingaanwijzer te vinden.
Wel een A op de weg geschilderd. A
van Auberge? Volgen maar. Na een
kwartiertje stond ik weer buiten
Ster, en bijna in Francorchamps. Terug. Twee pubers aangehouden en
in mijn beste Frans de weg gevraagd. In hun rapste Frans antwoord. Hoho, niet zo snel.
‘Descender ici, à la petite baraque
blanche à droite, et continuer la rue’.
(Hier naar beneden, bij het witte
huisje rechts en rechtdoor) En ja
hoor, een soort hofboerderij met op
de binnenplaats een stel zijspannen:
ik was er. Half negen ‘s avonds, enigszins verstijfd stapte ik het café binnen, ik
was zeven uur onderweg geweest, maar het gejuich dat opsteeg maakte alles
goed. Le campeur nouveau est arrivéé!
Weekend.
Na me te hebben uitgepeld een biertje besteld. En nog maar een. Vooruit, doe
mij er nog maar een. In het café leek een schisma in de club te zijn ontstaan.
Aan een grote tafel zat een club en aan een andere nog een. De eerste tafel
bleek Groep Oost te zijn, een span of negen. Die komen eigenlijk alleen op de
wintertreffens. Tafel twee waren de afdelingen Noord, Midden en Zuid, de
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Na al die talloze sleutel-uren aan mijn Dnepr plaatste Joan geheel onverwacht
en nuchter de inmiddels legendarische opmerking: “Marcel, koop toch een
Honda!” Deze aanvankelijk als “godlasterende ketterij” bestempelde uitspraak
zorgde later echter toch voor een kritische herbeschouwing van mijn tot dusver voornamelijk Russisch georiënteerde motorbeleving. Er bleken warempel
ook nog motoren te bestaan, die voornamelijk bedoeld waren om mee te rijden. Stel je voor…. Ik betrapte mijzelf ook op het bestuderen van motoradvertenties, iets wat ik nog nooit had gedaan.
Het was een paar weken later en ik had al een paar zeer onbevredigende telefoontjes met enkele uiterst onbetrouwbare motorverkopers achter de rug, toen
ik toevallig werd gebeld door mede-UDCN-lid Jos Bruning. Terloops kwam mijn
afvalligheid ter sprake en Jos gaf mij de gouden tip.
Zijn collega had nog een strontverwende, 20 jaar oude, rode Honda CX-500C
in zijn verwarmde garage staan, een poetsobject in showroomstaat, wel Japans, maar evengoed met een toch niet alledaagse, oerdegelijke en watergekoelde V-twin stoterstangenmotor met cardan-aandrijving . In principe niet te
koop, maar hij moest wél weg. Afspraak gemaakt, gekeken en binnen 2 minuten verkocht.
Sinds 9 mei 2000 weet ik nu, dat je op een motorfiets ook ritten kunt maken
van meer dan 500 km en dan nog balen, dat je al weer thuis bent. Ik weet nu,
dat je maanden achtereen dagelijks kunt rijden, zonder ooit nog je gereedschap aan te raken. Sterker nog, je hoeft zelfs geen gereedschap of reservedelen mee te nemen. Startproblemen? Je kijkt alleen maar naar die rode knop
van de elektrische starter en het ding tokkelt al. Zelfs om half acht op zondagochtend vroeg vertrekken is weer mogelijk, zonder dat mijn buren op z’n Russisch worden gewekt.
En de Dnepr? Die staat in de garage voorlopig nog te wachten op de oplossing
voor het elektra-probleem. Wegdoen? Ben je gek…
Want ook al kleven er ongetwijfeld veel voordelen aan zo’n betrouwbare Honda, toch heb ik met mijn ouwe zwarte Dnepr al 20 jaar een hechte band.
Zijn eenvoudige, begrijpelijke techniek is ontwapenend. Zijn ingetogen zwarte
uiterlijk is van een harmonieuze schoonheid. Zijn onbetrouwbaarheid is geen
minpunt maar eerder een uitdrukking van zijn eigenzinnige Russische karakter.
Mijn Dnepr en ik hebben iets met elkaar en daar komt voorlopig zelfs geen
Honda tussen……

Marcel Hogt
The Russian Twin
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Voor onze Belgische en
Nederlandse leden:
29 april 2001
Motorbeurs Brabanthal Leuven
E 40 afrit 23
Haasrode
Tegen inlevering van deze bon
krijgen alle UDCN leden Bfr. 50,korting op de entreeprijs van deze
Leuvense motorbeurs. Uitknippen
hoeft niet. Bij het tonen van deze
bladzijde uit het boekje krijg je de
korting ook.
Groeten,

Willem Camerlinckx

Ural Dnepr Club Nederland

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

Onderdelen
Sport operating instructions
Sport onderdelen
Operating instructions
Onderdelen
Onderdelen (=M72)
Instruction manual
Onderdelen
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50
27
98
79
90
97
56
50

De volgende artikelen zijn zonder porto
T-shirt
Sweaters
Dnepr Pins
Badge
Sleutelhanger
Jublieummok (aardewerk) met clublogo
Jubileumbord (email)
Jubileumzakmes: kurketrekker, flesopener, bestek
Sticker clublogo rond 8 cm geel op zwart
Sticker clublogo rond 8 cm rood op wit

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

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

15,00
35,00
6,00
5,00
7,50
7.50
7.50
12.50
1.25
1.25

25,00
45,00
9,00
7,50
10,00
12.50
12.50
20.00
2.50
2.50

Verdere gegevens zoals kleur, maat etc.
Bel Hans!
ALLEEN VOOR CLUBLEDEN:
JUBILEUMKLAPPER:

mok, bord en mes
Fl. 25,00, INCLUSIEF
VERZENDKOSTEN
Nog 3 sets beschikbaar !!

UDCN

Pagina 18

The Russian Twin

The Russian Twin

Pagina 23

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 43, maart 2001

Clubwinkel

24 Maart 2001
Eerste onderdelenbeurs van de UDCN, dit jaar tesamen met de Jawa-club te Bennekom, Buurthuis het
Laag. Zie bladzijde 28

HansWakka
050-5413846
856302 t.n.v. J.B. WakkaUDCN te Groningen

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

Pag

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

Ural
M72
M72
M63
M63
M66
M62-67
M62-67
IMZ-8.103
IMZ-8.123
IMZ-8.123

Bouwtekening A3
Betriebsanleitung
Service manual
Onderdelen
Service manual
Onderdelen
Repair manual
Onderdelen
Service manual
repair manual

49
76
119
56
120
76
149
115
70
126

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

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

Diversen
Planeta-3
Planeta-3
Jupiter

Maintenance manual
Onderdelen
Maintenance manual

50
50
50

20,00
20,00
20,00

25,00
25,00
25,00

Dnepr
K750
K650
MT9-10
MT9-10
MT10/36
MT10/36
MT10/36
MT11
MT16
MT11-16
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Agenda 2001

Beheerder:
Tel:
Giro clubwinkel :

Type

Ural Dnepr Club Nederland

The Russian Twin

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.
11/12 Augustus 2001
Motorbeurs te Cuyk, aanbod van motorcrossvereniging Cuyk die in augustus haar jaarlijkse Veteranen motorcross evenement organiseert.
24/26 Augustus 2001
Tweede Vehikel van 2001, te Utrecht op de normale lokatie. zonder aanwezigheid van de UDCN.
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.
15 September 2001
Nationaal VeteranenTreffen te Woerden. Net zoals afgelopen jaar een bijeenkomst die de rechtgeaarde veteranenrijder niet mag missen.
22 September 2001
De Motormarkt Assen Sportcentrum ‘de Smelt’ in Assen.
Diversen : Tweede Onderdelenbeurs , Sleuteldag

The Russian Twin
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MIJN EERSTE KEER: WINTERTREFFEN 2001
Een week te laat?
Als ik dit begin te schrijven heb ik een soort déja-vu. Het is zaterdagmiddag,
dames-schaatsen op tv, en buiten ligt een pak sneeuw. Net alsof het een week
geleden is, alleen zat ik toen in winter-outfit in het café-restaurant van Camping Francopole in de Ardennen, in plaats van thuis achter mijn computer en
nog steeds in kamerjas.
Het leek er op dat het wintertreffen een week te laat was gepland. Zo scheen
het ook in het clubblad te hebben gestaan: 3e weekend van januari, terwijl dit
toch duidelijk het 4e weekend was, maar als trouw bezoeker van de website
wist ik wel beter. Toch leek het erop dat het 3e weekend een betere planning
was geweest: heel Nederland lag onder een dikke laag sneeuw, die de volgende maandag alweer verdwenen was, maar toch.
Wat neem ik mee.
Omdat dit mijn eerste wintertreffen was wilde ik mij goed voorbereiden, beter
mee verlegen als om verlegen. Allereerst Russian Twin 38 opgesnord, daar
stond een artikel in van Nutte Visser, met een lijst van aanbevolen spullen om
mee te nemen. Vervolgens me in mijn, met fietswrakken, motoronderdelen,
gereedschappen en spullen-om-nog-niet-weg-te-gooien volgestouwde
(bmvaov), berging gestort om mijn, als laatste kampeerder van de familie geerfde, kampeerspullen op te duiken. En verdomd. Eindelijk het platte tweepits
campinggasstel teruggevonden. Handig, want tweepitters vallen niet om in
hobbelig gras, en met zo’n losse gastank doe je langer. En daar kwam ook het
inmiddels 35 jaar oude benzinebrandertje boven water. Ook handig, voor als
het te koud was voor campinggas. (bmvaov) En een koffiezetsetje. Iets minder
handig, want het filter (zakloos!) past niet in de koffiepot en moet los meegenomen. Tips van Henk (Wouters): een containertje mee om in te pissen; hoef
je er ‘s nachts niet uit. Opvouwbare gekocht, neemt minder plek in. Alleen niet
kleiner als zes liter te krijgen. Ik zat goed! (Jos komt geen koffie meer bij me
drinken.) Instappers mee, hoef je je laarzen niet aan als je er toch uitmoet.
Gelukkig vergeten een soepblik of bloempot met waxinelichtjes als tentverwarming mee te nemen. Geloof het of niet, toen ik klaar was ging het zeil niet
meer over het span! Waarschijnlijk toch iets teveel ingepakt. Misschien was die
tweede opvouwstoel overbodig, maar je wilt niet ongastvrij lijken. Of dat extra
grote luchtbed, maar dat ligt zo lekker. Enfin, uiteindelijk zat alles erin.

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
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

On the road.
Vrijdags: inpakken, en nog ‘effe’ de lekke benzinekraan vervangen, lampen
checken, olie aanvullen. Alles duurt nèt wat langer dan gedacht, dus twee uur
later vertrekken dan gepland. Alleen, want verder kon niemand uit de buurt.
Dan maar niet binnendoor, maar de A2 af, dat was sneller, dacht ik. Viel dat
even tegen, tot Den Bosch bij elke afrit een file. Bij Vianen begint de motor al
te sputteren, lijkt te oververhitten, langs de kant om af te koelen. Na een
kwartier weer de file in, sputteren blijkt afkomstig van verkeerd afgestelde
luchtschuif. Stom! Had ik eerder kunnen bedenken. Na de laatste carburatieafstelling blijkt-ie veel gevoeliger voor lucht/benzine afstelling.
Moet nog maar eens naar gekeken. Dit weekend leer ik in elk geval de luchtschuif rijdend te bedienen, met of zonder handschoenen, dan wel wanten. Tot
Eindhoven geen files meer, daar een kleintje en daarna doorkarren. Inmiddels
begint het donker en kouder te worden. Voor Maastricht nog even tanken, bij
Shell, dus toch gedwongen een flesje loodvrijebenzinetoevoegsel-vloeistof te
kopen.

(Vervolg op pagina 24)
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