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prijsvraag (hierover later meer) met een aantal zeer lastige vragen. De jaarlijkse ledenvergadering duurt dit jaar langer dan normaal (we dreigen onze notering voor kortst vergaderende club nu definitief kwijt te raken).
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Rond enen begint de toertocht. Dit keer toeren we door België en Nederland.
Op sommige plaatsen zitten de grenzen wegens MKZ nog dicht en we moeten
soms een aardige omleiding volgen, maar arriveren toch nog op tijd bij brouwerij De Roos in Hilvarenbeek. Hier krijgen we een rondleiding en een pittig
bovengistend biertje met de naam Rode Fik. Een naam die op het lijf van onze
Russische paarden geschreven is. Op de terugtocht naar de camping wordt
nog een meertje aangedaan waar de dapperen onder ons zich wagen aan een
verfrissende duik. Op de camping aangekomen maken we ons op voor een fantastische BBQ. De luiken vallen bij de meeste leden die avond al vroeg dicht.
Op zondag is het weer een schitterende dag. Na het ontbijt worden de prijzen
uitgereikt. Rob Bouwman krijgt de poetsprijs (zeer veel olie aan zijn blok), v/d
Leest wint de prijsvraag (meeste vragen goed), de milieuprijs gaat dit jaar naar
Luyt Postma (olieverbruik 1:4) en de originaliteit/creativiteitprijs gaat naar de
familie Zethof/Thibaudier (voor het zeer serieus beantwoorden van de vragen!). Om 12 uur is het terrein van de Steppe geheel verlaten. Iedereen is op
weg. De treffenbordjes worden weggehaald en met een melancholiek gevoel
van binnen (het is alweer voorbij) rijden we via de binnenwegen terug naar
huis.

Jos

Secretariaat :
Luijt Postma
Vecht 61
1273 WG Huizen
Telefoonnummer/ Faxnummer 035-5261544
Gironummer
2594048 o.v.v. UDCN 3511PE 357
Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van mei tot mei. Voor mutaties,
opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij onze secretaris
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Met jaloerse blikken bekijk ik zijn gerestaureerde zijklepper en om het nog erger te maken start hij haar (met één trap), waarna het sonore geluid van de
lage plofjes mijn oren begint te strelen. (Wat poëtisch!). Na het eten vertrekken we naar Camping de Steppe in Ulicoten, dat niet zo ver bij Breda vandaan
ligt. Het kwartiermaken is deze keer snel gedaan want de legertent is gelukkig
in Huizen gebleven. Het is schitterend weer en voor zaterdag en zondag zijn de
voorspellingen nog beter. Langzaam wordt het donker en onder een twinkelende sterrenhemel (Benno ziet verschillende vallende sterren) genieten wij van
versgezette koffie en nog wat later van de meegebrachte blikjes Guinness
(Sterretjes?). Afijn, het wordt een lange vergadering!
De volgende ochtend verkennen we de omgeving en hangen op strategische
plaatsen de UDCN-treffen bordjes op. In Baarle-Nassau brengen we een bezoek aan ´Hebbes` (een begrip in Noord-Brabant) om wat prijsjes in te slaan
voor de prijsvraag. Daarna terug naar de camping waar we in het zonnetje
wachten op de eerste treffengangers. In elk (motorisch) geluid herkennen we
Russische fietsen, maar blijken uiteindelijk toch trekkergeluiden uit de omgeving te zijn. De eerste leden rijden binnen op nieuwe boxermotoren, deze naaimachientjes hoor je niet aankomen! De vrijdag verloopt verder als gebruikelijk;
handjes schudden, praatje maken, koffie, visje van Luyt, biertje, wat slappere
praatjes maken etc. Het terreintje loopt geleidelijk aan vol.
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Zon, Zon en nog eens Zon.

Verslag van het voorjaarstreffen in Ulicoten

Ja!! dat was weer een pracht van een weekend. Ik was vrijdagmorgen al vroeg
weg gegaan om in de polder met Rob en Arno verder te reizen.
Zoveel mogelijk de snelweg vermeden, lekker binnendoor richting Wamel waar
we na een bak koffie bij de familie Hoffman verder gingen met Ruud en Robert
richting Ulicoten. Daar aangekomen gelijk het tentje opgezet waarna ik kon
genieten van een heerlijk warme douche.

Eindelijk reed hij weer, mijn groene monster. Na het najaarstreffen had hij weinig meer gelopen. Hij startte slecht en liep ook niet bepaald netjes. Hij had dat
jaar dan ook flink op zijn donder gehad. In weer en wind buiten, de dagelijkse
korte (12 km) ritjes naar mijn
werk, het wintertreffen, het
Engeland treffen, heen en
weer naar Donkerbroek en
het najaarstreffen in Mijdrecht. Hierna was zijn achterbandje versleten en de hardyschijf was mij ook al om de
oren gevlogen. Kortom hij
stond tot dan als oud vuil op
het platje naast de voordeur.
Het wintertreffen per BMW
gedaan. Het is echt een stuk
minder leuk, als je niet met je
Russische span naar een treffen gaat.

De avond verliep zoals gewoonlijk met vis van Luit, maar zonder kampvuur. De
plaatsen waar dit nog mag worden steeds zeldzamer. De volgende dag was
alweer even zonnig als het al niet zonniger was. Na het snel doorlopen van de
ledenvergadering (verslag volgt later) was het weer tijd voor de toerrit. Een die
ons zo nu en dan ook door België voerde. Met een weg die wel heel erg hobbelig was. Volgens mij was dit nog erger dan het zandpad wat later volgde.
In de bierbrouwerij in Hilvarenbeek werd ons uitgelegd hoe men bier brouwt.
Ik vraag mij achteraf af of ik dit eigenlijk wel wilde weten, maar goed de
smaak was er niet minder om.
Op de terugweg kon er nog gezwommen worden in een poel, dit leek mij nog
iets te koud. Ook de rest van de dag en avond verliepen verder rustig. Bij gebrek aan kampvuur, gezellig rond de oliebrander van Henk en de volgende
morgen was het alweer tijd om naar huis te gaan.
We wilden niet al te laat vertrekken want er moest nog een behoorlijke afstand
worden afgelegd. Thuis gekomen kan ik terugzien op een welgeslaagd en zonnig voorjaarstreffen.
Ik hoop jullie weer in grote getale te zien op het zomertreffen in Schoorl.
Tot dan!

Jan Wassenaar.

P.S. Bij het blad treffen jullie deze keer ook de welbekende acceptgiro aan die bestemd is voor het innen van de
jaarlijkse contributie. Om extra werk te voorkomen, ve rzoeken we je je naam (waaronder je staat ingeschreven)
of de naam van het evt. begunstigde lid duidelijk in te
vullen en het liefst zo spoedig mogelijk op te sturen c.q.
over te maken. Dit om te voorkomen dat je straks wellicht
je lijfblad zult moeten missen.
Bij voorbaat hartelijk dank,

Ik bel Benno dat ik nu wel al op donderdagavond aanwezig kan zijn in Ulicoten
voor onze pré-redactionele vergadering en koop alvast de daarvoor benodigde
blikjes Iers gerstenat! Na mijn werk op donderdag (be) pak ik de BMW en sluit
aan in de file die al in Leiden op de A44 begint. Een voordeel van deze solomotor is dat ik tussen de auto´s door kan laveren. Het geplande uurtje rijden
wordt uiteindelijk twee uur en rond zeven uur kom ik aan bij Benno in Breda.

Het bestuur
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Maar het voorjaar kwam eraan. Het groene monster met hier en daar wat
roestige pestbuilen knipoogde steeds flauwtjes naar mij als ik de voordeur
open deed en dus het machientje maar eens geaaid en vertroeteld. Nieuwe
kontaktpunten, kleppenstellen, lekker in de was gezet, de pestbuilen verzorgd,
het mos verwijderd en tot slot een nieuw achterbandje. Hij reed weer als een
zonnetje en het knipogen naar mij werd steeds nadrukkelijker. De machine
werd nu elke dag weer gebruikt. Met het voorjaarsstreffen nog enkele dagen
van mij verwijderd op een zonnige zondag nog maar eens een ritje gemaakt.
Als ik terug kom zit mijn hele schoen onder de olie. Eens kijken waar dat nu
weer vandaan komt. Ik ga onder de motor liggen (brand mijn harses aan de
uitlaten) en zie een straaltje olie tussen de versnellingsbak en het motorblok
vandaan komen. Dit ziet er ernstig uit. Harry Zethof geraadpleegd. Lekke
krukas keerring. Een operatie die te groot is om in de resterende dagen nog te
repareren. Ik baal. Weer niet met de Ural!
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Blijven we ook nog in Irbit omdat dit bezoek een volle
dag duurt en iedereen aan het eind van de dag graag een
drankje will nuttigen.

Het is uiteraard mogelijk om alle vragen te stellen die je wil en je mag overal
foto's van nemen
Woensdag

We kunnen in Irbit blijven of in de middag terugrijden
naar Ekaterinaburg. In Ekaterinaburg zijn veel beziens
waardigheden en zijn er excursies mogelijk. We zoeken
nog uit welke.

Vrijdag

Mogelijkheid tot winkelen voor de retourvlucht.

Denk wel aan het feit dat je maar 20 kg bagage mag meenemen en overbagage kan niet, ook niet tegen extra betaling.
Vrijdagavond

Retourvlucht.

De totale kosten zullen tussen de Fl. 1750,-- en Fl. 2000,-- bedragen incl.
vlucht, hotels, eten, transport e.d.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Gossie.
Capaciteit is 10-15 liefhebbers.

GOSSIE.
01655-14440
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Van de redactie,
zo het eerste treffen zit er weer op. Het is meteen
hoog tijd om ons voor te bereiden op het volgende
treffen w ant dat zit er dit jaar heel dicht tegenaan.
Over een kleine maand worden we al weer ve rwacht in Schoorl, hoog gelegen in Noord-Holland aan
de kust. Hopelijk weer met hetzelfde weer als het
afgelopen treffen, want daar was het weer zeer
warm.
Iets anders is het blad. Voor de oplettenden onder ons, de
opmaak is weer een klein beetje aangepast. Om wat meer
plaats te krijgen voor de artikelen van Jan en om wat duidelijkheid in de functies van het bestuur te geven hebben we besloten om het colofon te verplaatsen naar de linkerkant van de eerste bladzijde. De inhoudsopgave is daarmee
verplaatst naar pagina 2. Even wennen voor onszelf en misschien ook voor
jullie.
Dit blad gaan we ook een proberen om een begin te maken om de technische
problemen die af en toe op de list besproken worden wat samen te vatten en
misschien zelfs een voorzichtige conclusie af te leiden. Voor de mensen die geregeld de list volgen al een bekend verhaal maar voor de tientallen leden die
het zonder E-mail of Internet doen toch een gemiste kans. We zullen proberen
om van de meest gevraagde problemen samenvattingen te vermeldden en
eventuele tips en truukjes doorspelen naar de leden. Dit keer zal het verhaaltje
gaan over de ontsteking van de zijkleppers. Natuurlijk zijn er nog veel meer
prangende vragen en antwoorden op problemen dus zit je ergens mee, geef
het dan door aan het blad. We zouden graag ook weer eens een Vraag, antwoord rubriek opnemen in het blad maar dan moeten we natuurlijk wel vragen
van de leden krijgen. Vraag het onze VLADIMIR!
Als laatste willen we als redactie nogmaals vragen om de medewerking van de
leden. om het blad voor jullie te maken zal het ook voor een groot deel DOOR
jullie gemaakt moeten worden. alle materiaal is welkom. Momenteel begint het
weer behoorlijk op te drogen met kopij.

Jos en Benno
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Boekbesprekingen:

URAL NIEUWS

Op vijf wielen door Rusland, Azië en Australië (boek met CD-rom)

Het laatste nieuws welke wij ontvingen van de Ural fabriek is het feit dat de
versnellingsbakken verbeterd worden (hoewel deze volgens ons geen echte
problemen geeft. Er komen o.a. lagers op de as van het schakelpedaal. Ook
wordt er op alle typen een oliepeilstok met ontluchting toegepast.
Verder worden er nu in alle Urals gesmede zuigers toegepast. Voor de Benelux
en Duitsland gebeurde dit al sinds 1999. Voor de WOLF, die op RTL 4 enige
weken geleden reeds in Europa te koop werd aangeprezen, moeten wij de geinteresseerden nog even teleur stellen. Hij is wel te koop maar je krijgt nog
geen kenteken. Er zijn nog maar 7 van de 22 certificaten voor de Europese
typegoedkeuring bij de fabriek binnen. Verwacht wordt dat dit nog enkele
maanden gaat duren.

Auteurs: Maartje Scheemann en Leon Batta
ISBN: 90-76953-35-X
Aantal pagina's: 406
Prijs: f 47,50 excl. verzendkosten
Over het boek
"En als we nu eens naar Australië rijden?"
"Rijden? Met de motor?? Jij bent gek!"
Op een crossmotor en een motor met zijspan rijden Maartje Schneemann en
Leon Batta naar Australië. Een reis van 15 maanden door 17 landen die elk hun
eigen gebruiken en eigenaardigheden kennen. Bellen in Rusland blijkt
bijvoorbeeld een hele operatie en hoe kom je aan een 16 inch zijspanbandje
als er alleen maar 18inch exemplaren te verkrijgen zijn? Maartje en Leon
laten zich echter door niets of niemand weerhouden. Geen probleem of ze
vinden er wel weer een oplossing voor.

DNEPR NIEUWS

Uit dit boek spreekt een heerlijke levenslust kenmerkend voor de lange
afstandsreiziger die alle dagelijkse beslommeringen heeft afgelegd.
Erg handig zijn de feitjes (hoe groot is het land, godsdienst, aantal
inwoners etc.) en een routekaartje van het land waar Maartje en Leon
doorheen reizen aan het begin van elk hoofdstuk.

REISNIEUWS

Met de landkaarten en prachtige foto's op de bijbehorende CD-rom komt de
reis niet alleen op papier maar ook in beelden tot leven.
Over de auteurs

Voor Dnepr zijn momenteel bij de fabriek geen chromen delen meer te verkrijgen. Vanwege achterstallig salaris zijn de chroombaden door het personeel
vernield. We zoeken naar een andere mogelijkheid (red. waarom chroom ?)
Meer Russisch nieuws in de volgende editie.

Voor de reis naar de Uralfabriek hadden wij 7 serieuze belangstellenden.
Dit is te weinig om de reis tegen een redelijk tarief te boeken. Maar het is nog
niet van de baan maar staat nu gepland voor volgend jaar. Dit vanwege het
feit dat het na september niet echt lekker meer is om daar te vertoeven..
Aan de hand van gesprekken met de liefhebbers hebben we vragen en wensen
binnen gekregen. We hebben dit op een rijtje gezet en kwamen tot het volgende.

Maartje Schneemann (1968) en Leon Batta (1963) hebben allebei aan de
Landbouw -universiteit Wageningen gesturdeerd. Een half jaar voordat Maartje
op stage zou gaan naar Nairobi, ontmoette ze Leon, die net een motor had
gekocht. Hun eerste motor-vakantie in Frankrijk leidde hen voornamelijk
langs garages, maar ondanks al die motorpech ontstond het idee om Maartje
per motor op te halen van haar stageplaats in Kenia. Verstand van motoren
hadden ze niet en Maartje had geen motorrijbewijs, maar desondanks reden ze
enkele maanden later met twee crossmotoren van Kenia terug naar huis,
dwars door de Sahara.

Reis wordt gepland voor eind mei/begin juni 2002.
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Vrijdagmiddag
Zaterdagmorgen
Maandag
Dinsdag

Vertrek (indien de dienstregeling dan nog klopt).
Aankomst in Ekaterinaburg, waar we tot maandag het
weekend doorbrengen.
Naar Irbit waar we in het meest luxe hotel van de stad
(hihihi) de nacht zullen doorbrengen.
Het bezoek aan de fabriek inclusief het hier gevestigde
prive museum.

Pagina 35

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 44, mei 2001

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 44, Mei 2001

Deze manier van samenzijn beviel hen zo goed en er was nog zo veel 'ver weg'
om te ontdekken, dat ze een paar jaar later opnieuw vertrokken. Dit keer
zonder baan of studie of huis om naar terug te moeten keren. Richting het
oosten, richting Australië. Voor drie weken, drie maanden of drie jaren. Ze
zouden wel zien.

URAL SOLO EN ZIJSPANMOTORFIETSEN

Over hun reis door Afrika schreven Leon en Maartje een reeks artikelen in
het tijdschrift Motoren & Toerisme. De reis naar Australië werd in elf grote
artikelen gepubliceerd.

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
Greetings to all who like Russian Motorcycles!

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

Please post my website to you club members interested in good information
about the old Russian machines. My site features my big and "accurate" book
about the Molotovs and their Ural and Dnepr offspring from the 1940s to the
1980s. Nearly 200 pages!
It is full of historical, and technical information and lots of great
pictures.
http://home.earthlink.net/~threeweavers
Thanks!

EIGEN IMPORT

Pagina 34

Mike Weaver

The Russian Twin

The Russian Twin

Pagina 7

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 44, mei 2001

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 44, Mei 2001

Het vervroegen van de ontsteking.

Te Koop gevraagd / Aangeboden :

Voor sommigen misschien al heel bekende materie, voor anderen volledig
nieuw. Wat is vervroegen eigenlijk en waar is het voor nodig? Bijna elke motor
heeft om goed te kunnen lopen in alle toerentallen een vorm van vervroeging
nodig. Het is vaak ontwerptechnisch wenselijk dat bij een verbrandingsmotor
het mengsel in de cilinder verbrand op het moment dat dit het meest zinvol is.
m.a.w een verbranding op het moment dat het aangezogen en gecomprimeerde benzine/luchtmengsel bij zijn verbranding het meeste vermogen oplevert.
Dit nu is voor een motor die maar één toerental draait (een stationair motor als
bv. een aggregaat) niet zo moeilijk te bepalen. Net voor of tijdens het moment
dat deze motor met zijn cilinder in zijn Bovenste Dode Punt zit (BDP) wordt
een vonk afgegeven die het mengsel ontbrandt. Zolang dit maar enigszins op
het goede moment gebeurt ontbrandt het mengsel boven de cilinder en stuwt
de cilinder met grote kracht naar beneden, het vermogen wordt geleverd. Nu
zijn hier een paar problemen die ontstaan.

Te Koop: 20-5-2001; Solo Ural IMZ8 123, Rood ±13.000 km 1992
F 3200,- Cor Veenbrink Tel. 076-5971228

Als de ontsteking te vroeg komt zal het mengsel ontbranden terwijl de zuiger
nog aan het stijgen is, gevolg, minder vermogen, hoge thermische belasting
van het blok en grote kans op problemen. Gaatjes in zuigers, kapotte koppakkingen, kleppen etc. kunnen hier het gevolg van zijn.
Als de ontsteking te laat komt krijgt de reeds naar beneden bewegende zuiger
een klap na, de motor zal gemakkelijk toeren maken, echter weinig vermogen
leveren en in het algeheel niet zo mooi lopen en slecht starten vanwege de
reeds verlagende compressie tijdens de ontbranding.
Kortom het goede tijdstip is erg belangrijk.
Er ontstaat een extra probleem bij het oplopen van het toerental. Er komt
steeds minder tijd beschikbaar voor de ontsteking om het mengsel te laten
ontbranden. De vonk komt bij een hoger toerental eigenlijk te laat aan bij de
cilinder en de motor komt niet op zijn vermogen. Daarnaast komen er meer
ontbrandingen per seconde en de vonken worden dus relatief iets zwakker
naarmate het toerental oploopt. Vandaar het verschil tussen hoogtoerige mot orbobines en laagtoerige autobobines.
Om dit op te lossen hebben de meeste motoren hiervoor mechanismen ingebouwd, de zgn. vervroegers. In de nieuwste uitvoeringen (injectiemotoren)
doet de computer het werk, bij andere motoren vaak nog een mechanische
vervroeger op basis van een centrifugaalsysteem. Naarmate de motorfiets
meer toeren gaat maken neemt de snelheid van de gewichtjes in dit soort ve rvroegers toe waardoor deze naar buiten geslingerd worden.
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Gezocht: Schommelarmvoorvork/wiel/rem/spatbord passend voor MT -16
Gerrit Busweiler 038-3316403
Te koop:
15-5-2001: Dnepr MT 16 zijspancombinatie met cardan-aandrijving op het zijwiel, BJ 1993, orgineel leger-groen, Ned. kenteken, met kapot cardanhuis.
F 1750.00, tel 026-3115108 of 026-3113168,
vragen naar Bret.: "Bret Coppoolse"
Te koop: 15-5-2001; Enfield 500 Bullet, 1991, rijdt prima, Fl 2500,-.
Delen van Dnepr 1977 Export model: Puik frame zonder kenteken F 50,-, Buddyseat, netjes F 50,-, Mooie druppelvormige KOPLAMP met geintegreerde KMteller F 150,- (sorry maar heb ik er ook voor moeten geven), achterspatbord,
zwart F 25,-, Tank, zwart ('t vierkante model) F 50,Tel. 026-3211657 carel.windt@water.mf.wau.nl
Te Koop:
27-4-2001; Dnepr MT10, 1982, 650 cc. in goede staat met veel nieuwe onderdelen, carburatie moet afgesteld worden. vraagprijs fl. 2750,-. tel :0318471722 E. Brunekreeft, Verbindingsweg 24, 3921 DM Elst
Te Koop:
25-4-2001; Moto Guzzi V35-ii, 1985. Technisch prima in orde - geen ex-leger
maar civiel, destijds nieuw geimporteerd uit Italie! Vraagprijs hfl 2750,-. Petrus
Cuperus, Vlietweg 81, 7335 JE Apeldoorn, tel: 055 54 14 704 /06 2909 1593
cuperus@solsep.com
Te Koop:
Dnepr Voorvorkpoten, Spatborden, Versnellingsbakken, Veel M72 onderdelen.
R. Hoffman 0487 501529
Te Koop:
20-06-2000 Solo Cardansetje 9/35, M72 Dynamo 6volt, Wolga GAZ-21 1969 ,
Jan Wassenaar. Tel:058-2541777
Te koop:
27-03-2000 Ural M-72. volledig en netjes. Bouwjaar 1954, kenteken 1960.
Fl. 5000,- . R. Hoffmann, Lakenstraat 84 Wamel, Tel : 0487-501529
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Bij dit naar buiten slingeren van de gewichtjes wordt de ontsteking met een
aantal graden vervroegd. Erg simpel, het werkt eigenlijk probleemloos, af en
toe een drupje olie is voldoende om een en ander soepel te houden..
Echter, het heeft heel wat jaren geduurd voor mensen hier achter waren, in
die voorliggende fase werd vaak een andere oplossing gekozen. Namelijk de
Ontstekings-manette op het stuur ofwel de handvervroeger. Eigenlijk een ve rkeerde benaming want het is een verlater. Door voor het starten de ontsteking
te verlaten tot op het BDP kun je gemakkelijker starten en zodra het blok dan
loopt kun je geleidelijk de ontsteking gaan vervroegen door de handel terug te
schuiven tot die positie waarbij het motorblok mooi rond loopt. Deze mechanismen kom je onder andere nog tegen op de zijkleppers, zoals de K750 en M-72.
Omdat hierover op de listserver een hele discussie ontstond dacht ik, laat ik de
beschikbare informatie eens proberen te bundelen zodat we er allemaal een
stukje wijzer van kunnen worden.

Programma :
Vrijdag 15-6

Vanaf 15.00 uur is aankomen mogelijk
Tentje opzetten e.d.
Kantine is open !

Zaterdag 16-6

Toerrit en BBQ

Zondag 17-6

Tentje opruimen en richting huis

Kosten :

Overnachting
Kinderen
Ontbijt
BBQ

Daar gaan we, succes met de materie,

Benno van Ham

Fl. 12,50 p.p.p.n.
Fl. 7,50 p.p.p.n.
Fl. 14,- p.p.
Fl. 25,- p.p.

Opgave BBQ en ontbijt uiterlijk 10 Juni bij Luyt of Jan
Luyt 035-5261544
Jan
058-2541777
Honden zijn alleen toegestaan op het UDCN gedeelte van de camping en dienen aangelijnd te zijn.
De route :
Volg in Schoorl de ANWB-bordjes Camping “De Bregman” en vervolgens aansluitend de UDCN bordjes. Je komt dan bij het veld waar je je zelf kunt inschrijven.
P.S. Neem je zwemkleding en zonnebrandolie maar mee want je kan ook naar
het strand !!
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De Nieuwe Russische Keuken
(Roeska-ja Koechnja)

Oorspronkelijke vraag :
Ik ben werkelijk ten einde raad!
Wat is er n.l. aan de hand? Mijn totaal gerestaureerde M72 wil alleen lopen als
ik de ontsteking bij het starten op laat zet en hem daar ook houd. Als ik na b.v.
een half minuutje de ontstekingsverdraaihendel (wat een woord) los laat slaat
de motor onherroepelijk af.
Ik heb dit probleem volgens mij al eens eerder gemeld maar er is geen oplossing gekomen.
Antwoord :
We hebben als eens eerder contact gehad over je ontsteking. In feite vervroeg
je niet, maar verlaat je de ontsteking tijdens het starten om terugslag van de
kickstarter te voorkomen, en om de motor mooi te laten lopen bij lage toeren
(stationair). Ik heb intussen behalve mijn M72, ook nog een Dnepr MT11(solo).
Daar zat geen ontsteking meer op, maar daar heb ik een contactpunt -loze
elektronische ontsteking opgebouwd van een BMW316 (F10,-- op de sloop).
>Dat loopt echt super. Bij de Dnepr dient de vroegste ontsteking plaats te vinden op 34 graden voor het BDP (bovenste dode punt). Als je daarna de ontsteking maximaal gaat vertragen, komt het ontstekingstijdstip tot ongeveer op het
BDP. Misschien is dit een uitgangspunt voor je afstelling?
Antwoord 2:
Geen reden voor paniek! Er is helemaal niets loos met je M72, klinkt juist alsof
alles prima in elkaar steekt. (Ziet er ook goed uit trouwens, ik hoop je dat binnenkort na te doen). Alleen het ontstekingstijdstip kan misschien ietsje bijgesteld worden zodat 't allemaal wat makkelijker gaat.
Anyway, hier mijn tips:
- de voorvervroeger handle is GEEN choke! En je gebruikt 'm ook niet alleen
maar om te starten! Sommige mensen doen het wel zo, maar.... 't hoort niet.
Je moet hier handmatig doen wat bij moderne motoren automatisch gaat, nl.
bij laag toerental de handle intrekken (ontsteking laat) en langzaam loslaten
als de motor echt wat toeren begint te maken (ontsteking vroeg). En dat of 'ie
nou warm is of koud. Dus stationair draaiend de handle loslaten betekent afslaan of beroerd lopen, en dat is normaal.
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Pirojok:
Een echt Russische specialiteit. De pirojok is een op
verschillende manieren te vullen broodje: met vlees, rijst,
kasha, champignons, of kool. De Russen eten het van de
vroege morgen tot de late avond. En eten is dan nog een erg goed
woord... De pirojok zijn trouwe metgezellen van allerlei soepen, bortsch en
glaasjes vodka. Maak ze maar eens klaar en u zult zien dat uw disgenoten er
even gretig naar grijpen als het Russische volk, dat heel goed weet wat lekker
is!
Ingredienten:
400 gram gerezen brooddeeg, 300 gram runder/kalfsgehakt, 1 ei, zout en peper, 2 uien en wat peterselie.
Kooktijd: 35-40 minuten
Bereiding:
Het deeg tot 2 mm dikte uitrollen en het met een steker of glas in rondjes met
een diameter van 8 cm uitsnijden. De gesnipperde uien in boter fruiten. Het
gehakt op smaak brengen met ui, peterselie, zout en peper. Een heel ei opkloppen en met een kwast de randen van de uitgestoken deegrondjes hiermee
bestrijken, waardoor de Pirojok straks mooi opgerold blijven. Middenop elk
rondje een dessertlepel vulling leggen. Het rondje dubbelvouwen. Stevig met
een vork of vingers
aandrukken, zodat
de Pirojok tijdens
het gaar worden niet
open kan gaan. Bestrijken met opgeklopt ei en 30-40
minuten in een matig verwarmde oven
zetten. Warm opdienen, met een glaasje vodka.

Vkoussno !
The Russian Twin
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- wat het afstellen van de ontsteking betreft: de M72 heeft geen afstelmerktekens op het vliegwiel voor de ontsteking. Da's lastig, maar als je eenmaal weet waar het bovenste dode punt zit moet je nauwkeurig kunnen bepalen hoe de ontsteking moet staan. Probeer het zo voor elkaar te krijgen dat de
maximale vervroeging (handle los, ontsteking vroeg) klopt met de boekjes, en
dat als je de handle intrekt je de juiste vervroeging (ontsteking laat) hebt voor
stationair draaien. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het zelf nog nooit met
een M72 gedaan, maar misschien dat iemand anders nog tips heeft hoe dit het
beste gaat? Iets aardigs van die handmatige vervroegingen is trouwens ook
dat je ze een enorm bereik kunt geven, zodat je motor ontzettend langzaam
kan draaien en / of meterslange steekvlammen kan produceren (met de ontsteking heel erg laat). Niet sociaal, niet goed voor chroom v/d uitlaten of voor
de motor, maar wel spectaculair...
Maar hou er wel rekening mee dat het instellen en goed ingesteld houden van
deze ontstekingen een behoorlijk geklier kan zijn. Noodzakelijk is het echter
wel. Geduld werkje!
Antwoord 3:
ik heb aan het verhaal van Carel niet veel toe te voegen. Alleen dat voor een
"modern" mens het hanteren van een mechanische vervroeging niet altijd mee
valt. Je moet het echt leren (sorry vind ik!). Maar als je het (goed) kan, ben je
wel een ECHTE motorrijder. Mijnsuggestie verder oefenen, en als het niet lukt,
een "cursus"!

Dnepr Motoren
Dnepr Onderdelen
Uit voorraad leverbaar

Antwoord 4:

Rechtstreeks import uit de Oekraine
Frans van Loon
Middelste groes 11
5384VV Heesch
Tel:0412-454445
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Crucialer dan de contactpuntjes is hoe je ze afstelt (op mijn Dnepr kopklepper
heb ik bijvoorbeeld eens autocontactpunten gebruikt, enkel geselecteerd op
maat. Ik geloof dat iets van Opel goed paste). En dat is misschien waar je wat
trubbels tegen komt. Als ik het nl. goed heb kun je de M72 ontsteking maar
heel weinig draaien, waardoor het kan gebeuren dat je de juiste stand net niet
kunt bereiken. Dan is het gewoon even improviseren (vijlen, contactpunt afstand wat groter of kleiner maken).
Wat het bedienen van die vervroeging betreft trouwens, je krijgt snel genoeg
de handigheid te pakken. Gewoon een beetje experimenteren tijdens het rijden, dan merk je snel genoeg of je motor 'levendig' aanvoelt, of dat 'ie niet
meer toeren wil maken (ontsteking te laat) of dat 'ie niet meer wil trekken bij
laag toerental (ontsteking te vroeg).

The Russian Twin

The Russian Twin
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Maar echt handig is het, hoe je het ook bekijkt, niet. Wel als je je fiets echt als
oldtimer gebruikt, dan is snelheid, snelheid van schakelen, duurzaamheid etc.
minder belangrijk. Maar voor een fiets die je dagelijks gebruikt of waar je meer
dan 10.000 km per jaar mee rijdt zou ik toch eens uitkijken naar een electronische ontsteking of een mechanische automatische vervroeger. Een Ural of
Dnepr vervroeger zou best passend gemaakt moeten kunnen worden... 'T is in
ieder geval geen toeval dat ik op m'n laatste Dnepr uiteindelijk toch een mechanische vervroeger heb gemonteerd.

Weetjes :
De u.d.c.n. listserver heeft ca. 50 actieve leden. De leden hebben op dit
moment een 280 boodschappen verstuurd. Uit deze boodschappen zullen we in de toekomst proberen om vragen/antwoorden te distilleren
voor onze niet internetttende leden.
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Hij loopt inderdaad maar zeer onregelmatig. Na veel afstelwerk blijkt dat de
carburateur met een aan het stuur verstelbare gasnaald erg moeilijk is af te
stellen. Ik besluit om de carburateur te vervangen tegen een nieuwer model,
eentje van een IZH 56. De motor loopt meteen stukken beter en luistert nu
goed naar het gas. Een paar korte proefritten gaan nog goed, hoewel het mij
opvalt dat de motor behoorlijk warm wordt. Bij een wat langere rit gaat het
dan goed mis. De motor loopt plots vast, is vervolgens ook weer meteen los
maar met geen mogelijkheid weer aan de praat te krijgen. En daar zit je dan in
de berm. Aangezien het mooi weer is en het mij te warm is om met de motor
te lopen besluit ik te wachten. Wie weet doet hij het weer als hij goed is afgekoeld. Maar dan stopt er een bestelbusje met een vriendelijke meneer die
vraagt wat er aan de hand is, en voor ik het weet zit ik met de IZH achter in
het busje en ben ik zo weer thuis.
Bij nader onderzoek blijken de zuigerveren aan de uitlaatzijde in de zuiger vast
te zitten. Dus deze eerst maar weer vervangen. Gelukkig mankeert er niets aan
de cilinder en de zuiger. Na enig rondvragen wat de oorzaak kan zijn van het
warm lopen kom ik tot de conclusie dat de afstelling van de ontsteking volgens het boekje niet meer juist is. Dit door de sterk gewijzigde samenstelling
van de moderne benzine. Ik besluit om de ontsteking later te zetten en dit
geeft een goed resultaat. De motor wordt lang zo warm niet meer. De proefritten gaan nu prima en ik durf het N.V.T te Woerden wel aan. Eenieder die daar
was heeft hem kunnen zien en horen. Ik stort mij later nog wel een keer op de
originele carburateur, dat moet toch goed kunnen?

Jan Wassenaar.
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Geachte dames en heren,
Aan het begin van dit jaar ben ik benaderd door de muzieklerares van een
school in Kondopoga. Dat is een klein stadje in de provincie Karelië, Rusland.
(Op de kaart direct naast Finland). Deze provincie is zelfs in eigen land een
totaal vergeten gebied en in deze tijd van de grote crisis in Rusland wordt er
door de overheid dus ook niets gedaan om de honger, die het directe gevolg is
van deze crisis, te bestrijden. Mijn vriendin heeft mij de adressen gegeven van
de allerarmsten, die zich vaak in een heel benarde positie bevinden.
Ik weet van ieder adres, hoeveel kinderen er zijn, hun leeftijd en ook of zij een
huisdier hebben, want die hongeren ook mee… . Omdat de oorlog in Kosovo
"ertussen" kwam, viel mijn actie in het niets, maar omdat wij zo getroffen w aren door deze nood, hebben enkele vrienden en ik in de laatste zes maanden
31 pakjes gestuurd, voornamelijk aan invaliden en alleenstaanden met heel
kleine kinderen met of zonder huisdiér. Meer geld kunnen wij helaas niet missen, want per luchtpost is de enige zekere manier om het eten en de kleren te
versturen, en dat kost Hfl 78, per pakje van 10 kilo, maar op deze manier zijn
alle pakjes ongeschonden aangekomen.
Helaas duurt het op deze manier vier jaar voordat iedereen ook maar een pakje ontvangen heeft . Op de sinds drie maanden voortdurend geplaatste adve rtenties in verschillende VlA -VlA's in het land hebben ondertussen 20 families
gereageerd en zij hebben allen een familie in Karelië geadopteerd, WANT DIT
IS MIJN PLAN: adoptéér een familie.
Stuur alle 2 a 3 maanden een pakje van 10 kg met eten voor mens en dier en
wéét, waar je hulp terecht is gekomen. Je krijgt een brief terug en ziet, dat je
geld niet anoniem "ergens" voor gebruikt wordt, maar dat iedere bestede gulden zijn doel bereikt. (Alle correspondentie wordt door ons kosteloos vertaald) .
Er hopen ca. 100 babies, 300 kleine kinderen, 76 katten, 48 honden, 2 hamsters, 2 schildpadden en 3 papagaaien samen met hun families op hulp.
Mijn hoop is, via een artikel of bericht in uw tijdschrift bekendheid aan mijn
actie te mogen geven en wellicht enkele mensen te vinden die een familie in
Kondopoga onder hun hoede zouden willen nemen. Ik hoop spoedig van u te
horen, of dit mogelijk is of niet en verblijf,
Renate Zeske,
Overtoom 507 hs
1054 LH Amsterdam
Tel : 020-6762410
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IZH-8
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

Na de koffie besluit ik alles eerst nog maar eens rustig na te lopen. Vonk ja!
Benzine ja! Lopen dus, nee dus ???? Nog maar eens het ontstekingstijdstip
controleren. Deze staat nog steeds volgens het boekje! Maar wat is het kaal op
de ontstekingsplaat, hoorde daar niet iets te zitten? Ja, die nieuwe condensator
die nog in de kast ligt.

Vraag eens vrijblijvend advies!

M. Tjaarda Assurantiën
Kastanjelaan Oost 33
6741 DT LUNTEREN
Tel/Fax: 0318.485878
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Eindelijk is het dan zover alle onderdelen zitten weer op zijn plaats
(dacht ik). Dit is altijd het spannendste moment na een restauratie de
eerste start poging.
Tot slot nog even benzine (rijkelijk
voorzien van olie) in de tank gieten
en de accu klemmen aansluiten.
Benzinekraan open, even door
vlotteren tot de carburator overloopt
choke dicht en het contact inschakelen. Daar is dan het moment dat je
de eerste trap op de kickstarter kunt
geven. Voor de eerste trap denk je
nog aan al die verhalen uit motor
bladen met daar in verhalen dat de
motor na restauratie met een trap
loopt. Na tien trappen is deze illusie
bij mij wel vervlogen. En besluit ik de
enorme bougie maar eens uit de kop
te draaien. Het ziet er goed uit,
beetje nat. Mmm dan maar een vonk test. Allemaal blauwe vonken, O.K dus.
Ontstekingstijdstip controleren, precies volgens het boekje. Dus volgende start
poging. Na +/- de volgende tien trappen komt er een pufje. Zo´n pufje van ga
nog maar even door en dan nog zo´n pufje, maar lopen Ho maar. Die pufjes
geven je toch het idee dat er ieder moment iets kan gebeuren dus nog maar
even doorgaan. Maar ik ben zo langzamerhand uitgetrapt. Geen nood er komt
iemand de garage binnen en de persoon in kwestie vindt ook dat een pufje een
teken is dat er ieder moment iets kan gebeuren, maar vele trappen later zijn
we nog even ver. De benzine loopt ondertussen de uitlaat uit dus we concluderen dat de zaak ondertussen wel verzopen is. Tijd voor koffie dus.

Al mompelend over deze stommiteit monteer ik dit kleinood. Zie daar, na een
forse trap klinkt er een luid geroffel gevolgd door een enorme rook ontwikkeling. Meteen doet al het voorgaande niet meer ter zake. Hij loopt!

The Russian Twin

The Russian Twin

Pagina 27

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 44, mei 2001

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 44, Mei 2001

Hoe ik aan de motor ging.
Hoewel ik er deze keer niet bij kon zijn, ben ik op de Algemene Ledenvergadering van 12 mei verkozen als Bestuurslid, en is mij gevraagd iets over mezelf te
vertellen, om me aan alle leden voor te stellen als het ware. Welnu, ik ben 43
("Goh, dat zou je niet zeggen." "Nee?" "Nee!") en na een HAVO-diploma, een
niet-helemaal-afgemaakte opleiding tot timmerman, en een wel-afgemaakte
opleiding typografisch-technisch lay-outman, heb ik mijn niche in de beroepenmarkt gevonden als toneelspeler. Alweer twintig jaar ben ik regelmatig door
het hele land op allerlei podia te zien geweest, eerst als amateur en sinds een
jaar of 12 als professional. Ook de televisie en de film zijn geen onbekenden
voor me, meestal in bijrollen in de meest uiteenlopende series en programmas. Daarnaast zing ik in twee bands: 'Belly goes Bonkers', een 8-persoons rock
'n roll, rhythm & blues en jive formatie (CD: 'Working for a Living; met gratis
bonusvinylsingle! Slechts f 22,50) , en 'De Volle Pont', een 5-persoons blues en
beatbandje.

Moto-crypto
Oplossing "RT" nummer 42, december 2000:
1.carburateur 2.koppelingsplaat 3.zebrapad 4.snelweg
5.klaverblad 6.afslag 7.schemerlamp 8.richtingaanwijzer
9.veteranentreffen 10.dagteller.
De nieuwe crypto:
1. Koop je op de woon-boulevart
2. Flitspaal en lazer-gun
3. Erelid Hells Angles?
4. Kenteken- en rijbewijzen
5. Seinlamp
6. Oorbescherming?
7. Donor
8. Hoogste tijd
9. Russische volkslied
10.Groene staar?

...aa..eu...a..
.e.e.o..e.e..
.u...e.
.e...o.u.e..e.
.....e......
.e.ui..a.
o..e..e.e..e.e.a...e.
.....uu.
.oo..e.....e....
.o..e.......e..

Stuur je oplossing naar:
Benno van Ham, Lunetstraat 58
4814 AL te Breda.
Even voor alle duidelijkheid, bestuursleden zijn van deelname
uitgesloten!
Succes.

Luyt

Maar ik wilde eigenlijk vertellen hoe ik aan de motor ging.
Zoals zoveel jongens wilde ik toen ik 15 was een brommer. Dit stuitte op tegenstand bij mijn ouders. Ik was tenslotte nog geen zestien. Maar ja, mijn
buurjongens ook niet, en die mochten wel al een brommer. Het argument dat
ik beter op het verkeer voorbereid zou zijn als ik nu al een brommer had, en de
belofte dat ik alleen in de st raat en op het veldje bij het kerkhof zou rijden,
deden de beslissing in mijn voordeel uitvallen. Ik kocht een aftands Mobylettje
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en sloopte daar alles af wat niet nodig was. Dat was 'cool'. Behalve de spatborden had ik ook de aandrijfketting verwijderd, zodat ik mijn brommer altijd aan
moest duwen, en er dan rijdend op springen. Vet cool. Behalve die ene keer
dat ik op het veldje missprong en op mijn buik op het zadel belandde. Als ik
niet op tijd kon stoppen of van het zadel gleed zou ik op de draaiende achterband belanden, en zouden mijn edele delen onzacht tussen de band en de
scherpe rand van de benzinetank vermorzeld worden. Dat liep maar net goed
af.
Toen ik eindelijk zestien werd kreeg ik de Honda 50 van mijn neef Thomas, die
verzuimde te melden dat de olie bijgevuld moest, en ik dus na twee dagen de
kleppen verbrandde. De Honda werd ingeruild voor een Tomos met hoog
stuur, en later een Puch. Die kreeg ik van Harry, omdat hij motor ging rijden
en 'm niet meer nodig had. Harry had de voetversnelling van de 2-bak vervangen voor een handpookje naast de tank. Ook vet. Alleen deed de achterrem
het niet, maar een kniesoor die daar op let. Of de politieagent natuurlijk die mij
aan wilde houden, en opzij moest springen omdat ik net
een metertje meer remweg nodig had.
Toch twee jaar met veel plezier gebrommerd, maar op mijn 18e meteen een
MOTOR gekocht. 800 piek gespaard en in een Honda 90 geïnvesteerd. Toen
kon je nog een voorlopige vergunning krijgen en met een blauwe L in een beperkt gebied rondrijden. Niet dat ik me daar aan hield. Hoewel ik me aanvankelijk nog als een brommerrijder gedroeg al snel de smaak te pakken. Toen de
gelegenheid zich voordeed voor 400 piek een groene BMW R25-3 op de kop te
tikken die bij een boer in Duiven in de schuur stond te niksen. Voordat ik hem
kon gaan ophalen kreeg ik een telefoontje dat de boerderij was afgebrand,
maar: ze hadden als één van de weinige zaken de BMW kunnen redden!
Waar gebeurd!
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Nu het tweede monster eens onder de loep genomen. door de vermeldde sanering heb ik wel wat ruimte in de garage gehad om de zijklepper onder de
loep te nemen en daar begint nu toch wel serieus schot in te komen. Draaiend
gedeelte als banden, remmen etc zit er weer op. de gehele kabelboom is vervangen en alles is uit elkaar geweest. Tijdens het opbouwen kom je dan toch
stiekem een hoop dingen tegen die tegen blijken te vallen. Een setje lagers
wat redelijk leek is toch stiekem nog maar even vervangen, de kruiskoppeling
is niet lekker, de bak blijkt toch niet compleet, de balhoofdlagers blijken toch
maar Duits te moeten worden en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Echter de hoop blijft bestaan dat een en ander dit jaar in orde komt, ik wil dit
jaar toch in ieder geval een keer ermee verschijnen in het wild. Ik ben er inmiddels ook wel achtergekomen dat ik een heleboel reservespullen heb maar
dat hiervan helaas weinig geheel compleet is. Straks na de opbouw zal ik eens
inventariseren en opruimen, nu nog even niet je weet maar nooit wat ik nog
nodig heb uit de stapel spullen. Ik moet wel zeggen dat de fiets er al met al
toch steeds op vooruit gaat. De bruine kleur die ik in het begin gedrochtelijk
vondt begint met steeds meer te bevallen en nu het langzaamaan een geheel
wordt is het resultaat zeker niet onaardig. ik moet straks nog wel een paar dingen zoeken om de fiets af te krijgen maar sommigen hiervan zijn niet essent ieel voor het geheel. De mensen die bijvoorbeeld onze website geregeld bekijken hebben inmiddels denk ik al een glimp van mijn broekhoestbruine monster
opgevangen.

Benno

De BMW had ontstekingsproblemen, die ik door gebrek aan sleutelkennis nooit
heb kunnen oplossen, en een buurjongen had een zwarte R-26 voor f 1000,- te
koop, dus toen had ik er twee. Een Harley-rijdende collega van de timmerschool had nog een Steibzijspan voor f 500,- en samen hebben we die aan de
R-26 gehangen. Jaren met veel plezier op rondgereden, zoals op de foto te
zien is, voor de deur van mijn eerste kamertje in Utrecht. Helaas konden de
buurtkinderen er niet met hun poten vanaf blijven (buddyseat opengesneden )
dus maar naar Amsterdam verhuisd.
Na vijf jaar begon de BMW te kwakkelen, en ik zou een algemene revisie doorvoeren. Om te voorkomen dat het een vijfjarenproject zou worden heb ik
hem naar mijn kamer op tweehoog getakeld. Helaas, dat hielp niet. Jaren onttakeld in de kamer gestaan, en uiteindelijk verkocht aan een vriendin die hem
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Ik en mijn Russinnen
Zo even nog wat korte
bijpraatjes over de brommers. Om te beginnen
met de Dnepr, Olga. Na
de operatie uit het vorige
boekje waarbij haar
ademhaling wat verrijkt
werd is er eigenlijk nog
steeds positief nieuws te
meldden van het dneprfront. Olga loopt nog
steeds goed en zuinig alleen heb ik tijdens de koude dagen gemerkt dat de
carburatie aan de rijke
kant blijft. Ik zit inmiddels op een gasnaaldstand die al drie slagen lager hangt
dan in het begin en nog blijft alles rijk lopen. Bij het koud starten moet even
een choke erop maar daarna moet alles eigenlijk zo snel mogelijk er weer vanaf anders stottert het behoorlijk.
Ook begin ik te merken dat het starten iets moeizamer verloopt de laatste tijd
maar dankzij de sanering bij ons huis is het praktisch wat lastig om te sleutelen de laatste weken.
Om bij mijn garage te komen met het span zou ik
eerst een honderd meter mul zand met gaten moeten overwinnen en in mijn tijdelijke garage sleutelen
is ook niet alles. Hopelijk komt binnenkort wat beter
weer zodat ik hier w eer eens naar kan kijken. Het
zal wel de ontsteking zijn want vorig jaar had ik eigenlijk al een condensatortje moeten vervangen aldaar. ik heb zo het vermo eden dat mijn contactpunten nu wat ingebrand zijn. Om even terug te komen
op het carburatiedeel. Het rare tussenstukje tussen
mijn carburateurs heeft er wel toe geleid dat mijn
fiets een stuk zuiniger is gaan lopen, de laatste tijd
draai ik gemiddeldes van 1:15 a 16 weg en dat is
toch niet slecht voor een Russische fiets. Een collega
van me met een zuinige BMW met span heeft moeite om 1:12 te rijden dus dat misstaat in het geheel
niet.
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wel kon (laten) reviseren. Dat was
voorlopig het einde
van mijn motorrijderstijd. Toch kruipt
het bloed waar het
niet gaan kan, en
jaren later een Ural
van een vriendje
gekocht, waar 'wat
aan moest gebeuren'. Ondanks schade en schande niet
wijs geworden, en
na elk ritje moest er
weer gesleuteld
worden. Laat ik
maar lid worden van
de Ural-Dnepr Club,
dacht ik, wie weet
helpt dat. Een andere vriend van mij
had een M72, en die
was al lid.
Affijn, mijn Ural
staat nu alweer vijf
jaar in de tuin, maar
door de 'Russian
1978 Nicolaasweg 181, Utrecht
Twin' was ik wel op de hoogte gekomen van het bestaan van de Chang
Jiang! Ik redeneerde voor mezelf dat als ik een splinternieuwe motorfiets uit
1938 voor de deur had staan dat ik dan mijn rijbewijs wel moest halen! Want
daar was er eigenlijk nooit van gekomen. Eindelijk kreeg ik eens gelijk. Een
motor voor de deur gaf voldoende motivatie, en ik heb het gehaald, in twee
keer, maar toch.
Voorzichtig inrijden, 2000 km., en via weer een ander vriendje naar een bevriende garagehouder in Hardinxveld-Giessendam gebracht (ja, lekker naast
de deur, als je in Amsterdam woont!) die de bedrading op orde bracht (daar
zijn Chinezen niet zo goed in) en een perfekt getunede Chang weer opgehaald. Helaas, hij beweert dat hij mijn motor afgevuld heeft afgeleverd, maar
ik stond na 150 km met een totaal vastgereden blok. Geen olie gelekt, en
ook niet verbrand, maar er zat nog maar een halve liter in!
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Bij Henk Wouters een nieuw blok gehaald, met WEER een ander vriendje ingebouwd, wat maar een half jaar duurde. Toch wou hij niet lekker lopen, en uiteindelijk Henk gebeld, die meteen op de brommer langs kwam, en in tien minuten het euvel had gevonden en verholpen: kapotte bougiekabel.
Nou, en sindsdien rijdt-ie prima, en kom ik naar treffens en heb ik hoogstens
een kapot benzinekraantje of een lekke vlotter ofzo. Afkloppen!!! Voor de lange
afstanden, of als ik ergens snel wil zijn heb ik nog een Moto Guzzi T3 California
met 1000cc cylinders (nadat ik een jaar Guzzi V65 had gereden, bleek die te
licht voor me: de achterschokbrekers gingen krom staan).
En zo is het dus gekomen.

Frans de Wit.

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

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
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50
27
98
79
90
97
56
50

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

9/10 Juni 2001
Onderdelenbeurs te Bockhorn.
15,16 en 17 Juni 2001

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.

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

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
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Agenda 2001

Beheerder:
Tel:
Giro clubwinkel :

Type

Ural Dnepr Club Nederland

The Russian Twin

Zomertreffen van de UDCN. Dit keer in de provincie Noord-Holland. Camping “De
Bregman”, Gerbrandtslaan 18, 1871 AP Schoorl.
Meer informatie volgt.
Zondag 1 juli 2001.
Het Olde Beth spektakel Part IV, Met ruim 250 verschillende voertuigen vorig jaar,
willen wij de clubs wederom de gelegenheid geven om zichzelf op een groot terrein
te promoten. Amerikanen, motoren ,Japanse sportwagens, dragsters, Europese oldtimers en klassiekers en Specials. voor de kinderen is er weer van alles te doen waaronder een kermis, tevens is er een miniatuur beurs en er is live muziek de gehele
dag.
Meer info : G.Buiting Diepenbroekstraat 57 7031 BX WEHL,
G. Buiting 0314 68 41 79 na 18.00 uur Zie ook onze website www.oldebeth.nl R.
Buiting 0316 29 40 92 na 17.30 uur
28 Juli
In Barneveld is op zaterdag een historisch Motorsport Evenement. Op het industrieterrein Harselaar-oost worden motorraces gehouden met historische reace en
sportmotoren. Meer informatie op www.barneveld.com/diversen/evenementen/
motorsport of via. 0342-412416.
8 augustus 2001
Recordpoging langste oldtimerstoet in Vlagtwedde Groningen, meer informatie via.
Jeroen Waalkens, www.weekderbesten.nl/oldtimers Tel : 06-50647836 Volledig verzorgde en georganiseerde oldtimertoerrit met als doel om het werledrecord te verbeteren.
10/11/12 augustus
Lehnstedt treffen bij Warnicke.

The Russian Twin
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11/12 Augustus 2001
Motorbeurs te Cuyk, aanbod van motorcrossvereniging Cuyk die in augustus haar jaarlijkse Veteranen motorcross evenement organiseert. Voor de markt is een paar hectare
weiland beschikbaar met meer dan genoeg ruimte voor een ieder die bereid is daar zijn
koopwaar aan te bieden. Deelname is gratis maar moet wel van te voren
gemeld worden.
24/26 Augustus 2001
Tweede Vehikel van 2001, te Utrecht op de normale lokatie. zonder aanwezigheid van de
UDCN.
1 September
Oldtimertreffen, dorpsdag in Hoevelaken. Rondrit, defile en concuers. ca. 200 deelnemers bezorgen zichzelf en de bezoekers een grandioze dag. Meer informatie via Gert
Timmerman, 033-2535290
7/8 en 9 September
Najaarstreffen 2001
1e weekeinde September. We gokken er dit jaar op om het najaarstreffen in het Noorden van het land.
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 richt zich op alles wat te maken heeft met gemotoriseerde tweewielers ouder dan 20 jaar. Met een vloeroppervlakte van ongeveer 3.000 m2 is de Motormarkt Assen niet een van de grootste maar wel een van de gezelligste oldtimer motorbeurzen die ons land gehouden wordt.

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

De Motormarkt is een eendaagse beurs geopend voor de bezoekers van 10:00 tot 17:00
en zal naar alle waarschijnlijkheid weer gehouden worden in sport- en evenementencentrum ‘de Smelt’ in Assen. Motormarkt te Assen.
Diversen :
Tweede Onderdelenbeurs
Sleuteldag
Waarschijnlijk in het voorjaar komt er nog een sleuteldag. Meer info volgt.
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Marco boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel:0229-543715
Fax:0229-540223
Email: m.boelis@zonnet.nl

The Russian Twin

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