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Dit keer geen prijswinnaars vanwege het uitblijven van inzendingen. Onze prijzenkast blijft vol en begint langzaamaan te stinken dus kom op met die inzendingen zodat wij eindelijk verlost raken van de Gepareerde Ossehaas en Poon
a la Jalhay.
Nieuwe opgave:
1.Spetterschotel.
2.WC-bril?
3.Afwerkplek.
4.Koelie.
5."Gasmasker".
6.Praten over afstellen.
7.Mestkuil.
8.Ural in schaapskleren?
9.Rooksalon
10.Vechthond?
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Van de voorzitter

Na een lange tijd van stilte eindelijk weer nieuws van de club.
In verband met de vakantieperiode duurt de tijd tussen het tweede en derde
nummer altijd iets langer, zodat ook het bestuur en de redactie uitgebreid van
de zomer en de vakantie kunnen genieten. Binnenkort gaat het bestuur weer in
vergadering om de agenda voor het komende jaar vast te stellen. mocht je nog
suggesties of ideeën hebben laat het ons dan weten. Zelf heb ik deze zomer de
treffens in Schoorl en Lehnstedt bezocht en helaas het treffen in Onstwedde
moeten missen.

Oplossingen sturen aan de redactie.

Het zomerse weer heeft ons bij deze laatste treffens wel een beetje in de steek
gelaten, maar we hopen volgend jaar weer beter. Het eerstvolgende evenement dat op de agenda staat is een onderdelenbeurs van de Ural Dnepr Club
op 10 november in 't Laag te Bennekom.
Ik hoop jullie daar in grote getale te zien al dan niet met onderdelen.
Tot ziens,

Jan Wassenaar
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Van de redactie :
Op een regenachtige, herfstige dag zitten we hier weer bij elkaar om ons lijfblad te componeren. Helaas voor ons allen zijn de laatste weken wat regenachtig verlopen waardoor de laatste treffens voor de meesten wat verregend
zijn. Uit goed ingelichtte bron vernomen we dat ook het najaarstreffen voor
de club in Onstwedde geplaagd werd door de weergoden. Applausje voor de
doorzetters die zich hierdoor niet hebben laten tegenhouden.
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Frans van Loon
HEESCH

In principe ligt er voor het komende jaar enkel een voorlopige agenda maar
hierin gaan we binnenkort voorzien. Enkele schemerige vooruitzichten : het
wintertreffen in de Ardennen (misschien dat Jan van de Raat nogmaals de
stoute schoenen hiervoor wil aantrekken) en een gepland ouderwets voorjaarstreffen in het Oosten van het land (waarschijnlijk geredigeerd door de
bekenden Rudi W. en Nutte V.). Hopelijk komt ook het komende jaar het
langbeloofde en verwachtte bezoek aan de Ural-fabriek een keer in orde,
Jan K. doe je best en leden geef je op !! Dit soort vooruitzichten maken het
voor ons al weer een stuk gemakkelijker om de donkere wintermaanden in te
luiden. Ikzelf (Benno) heb inmiddels het volgende project alweer op stapel
staan en Jos vermaakt zich voorlopig nog prima in zijn nieuwe huis. Weliswaar
staat de Ural inmiddels al bijna vastgegroeid in de tuin maar ook dat gaat in
orde komen. (Wie o wie heeft er nog een goed blok beschikbaar !!).
Er staat ook inmiddels weer een onderdelenbeurs op stapel waar we natuurlijk eenieder verwachten met zijn/haar spullen. Heb je iets in de aanbieding,
nodig of gewoon zin om even bij te kletsen breng dan zeker een bezoek aan
Bennekom op zaterdag 10 november. Dezelfde lokatie als de vorige keer, dit
keer echter vanwege het overstelpende aanbod aan Russische onderdelen
(hopelijk) zonder onze Tsjechische kameradski.

Dnepr Motoren
Dnepr Onderdelen
Uit voorraad leverbaar

Rest ons slechts jullie allen weer veel plezier te wensen bij het lezen van het
blad en er ook eens aan te denken om zelf voor kopij te zorgen ervoor.

Rechtstreeks import uit de Oekraine

Last minute nog even een felicitatie Voor Ruud en
Sandra , Gefeliciteerd met jullie huwelijk en veel
plezier op de eventuele huwelijksreis (op de
Ural ??)

Frans van Loon
Middelste groes 11
5384VV Heesch
Tel:0412-454445

Met vriendelijke groet,

Jos en Benno
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Te Koop:
12-08-2001: Dnepr zijspancombinatie, bouwjaar 1977, kleur donkerblauw. Fl.
4250,- Moet gezien worden Albert Bos, Westerbork, Tel : 0593-331007
Te Koop:
20-08-2001 Ural IMZ-8 103 10 (solo), Bouwjaar 1994, km-stand: 1600, in
zeer goede staat prijs: fl 3500,- te bevragen bij: Eddie Kooij, 030-6950529,
email: egk27903@gsk.com
Gezocht:
6-08-2001 : Ik zoek een Dnepr MT 16, liefst legermodel met spare, ter vervanging van mijn huidige MT 16. Overdag te bereiken op 026-4459119 en 's
avonds op 026-4455176. Inspreken is prima. Humphrey.
Ruilen:
8-07-01 ; Ik wil mijn Suzuki gs 850 100% technisch goede motorfiets met cardan ,benz. meter ,nieuwe accu ,nieuwe voorband ,op gewoone loodvrije benzine rijdende toerbuffel die perfect onderhouden is met klein scherm en krauzer
kofferzet bj:1980 km stand 75000 .ruilen voor een URAL met nl kenteken en
zijspan in goede technische staat uiterlijk niet belangrijk tel:06-50560002 Bennebroek noord holland grens zuid holland
Gezocht :
17-6-2001 ; Gezocht Ural of Dnepr met zijspan geen import model. In goede
staat verkerend voor een kennis die ik wil overtuigen van de kwaliteit van onze
Russische monsters. Henk van der Ham 0297-563945 hvanderham@hotmail.
com
Te Koop:
4-6-2001 : Dnepr blok gereviseerd te koop, alsmede nieuwe onderdelen waaronder een krukas. Aad warmerdam, Tel : 0252-675198
Te Koop:
20-5-2001 ; URAL IMZ8.123 SOLO. Kleur rood, ca. 13.000 km. Bouwjaar 1992.
vraagprijs Fl. 3200,- Cor Veenbrink, Tel : 076-5971228.
Te Koop:
Dnepr voorvorkpoten, spatborden, versnellingsbakken, veel M72 onderdelen en
zweefzadels. R. Hoffman 0487 501529
Te Koop:
20-06-2000 : Te Koop Solo Cardansetje 9/35, M72 Dynamo 6volt, Wolga GAZ21 1969 , Jan Wassenaar. Tel:058-2541777
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Nieuwe Leden :
Baars van A. P. M.
Beumer R. J.
Brink v. d. R. H. P. J.
Buddenberg P.
Delleman L.
Dijk F.
Drenth J.

Ommelsveld 15
Hofstweg 49
Homoetstraat 18
Tamboerstraat 7
Willem Pastoorstraat 9
Verbindingskanaal n. z. 38
2e Dwarsdiep 33

5721 VT
8121 RX
6686 BM
5454 HB
4881 BN
7895 TD
9515 PP

Grommen G. J.
Haar v. d. J. J.
Hettinga J. E.
Heuer J, H.
Korff R. J.
Mensinga M.
Prins M.Weth.
Rolink C. B. J.
Roo de H.
Rooke W.
Snoeijer A.
Ven van der S.
Verweij A. M.
Vredegoor H. N. A.
Westbroek J. P. M.

Krawatenstraat 50e
Fazant 55
Wullenhovenstraat 45
Korte Kerkstraat 10
Schepen Baeckhovenstraat 5
Trekweg 22
Timmermanpark 26
Diepenbrockstraat 34
Schorpioenstraat 27
Korte Akkers 10
Jan van Renesseplein 22
Oostdijk 55
Boergoensevliet 44
Nachtegaal 3 1628 DA
Briandplaats 100

3470
8281 GM
3862 WE
3111 JE
6042 TW
9971 CT
6675 CA
5654 GC
8303 ZS
9644 XS
2805 GT
3261 KC
3082 KT
Hoorn NH
3068 JJ
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Assen
Olst
Doornenburg
Sint Hubert
Zundert
Roswinkel
Gasselternij
veenschemond
Kortenaken
Genemuiden
Nijkerk Gld.
Schiedam
Roermond
Ulrum
Valburg
Eindhoven
Emmeloord
Veendam
Gouda
Oud Beierland
Rotterdam
Nederland
Rotterdam
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Schoorl Noord-holland.

Te Koop gevraagd / Aangeboden :

Het was weer zover. Het weekeinde in Schoorl zat eraan te komen en dit was
toch eigenlijk wel de gelegenheid waar ik voor de eerste keer mijn bruine
schoonheid Dunja wilde gaan vertonen. Helaas sloeg het pechduiveltje toe. Na
de euforie van de eerste proefritten met Dunja komt de ontgoocheling. Links
en rechts begint madam wat markeringsplekjes te maken. Een lekje bij de ingaande as van het cardan. Een lekje bij de kickstarteras en koppelingsdrukstuk.
Dit alles gelardeerd met een druppeltje olie langs de achterste krukaskeerring,
een hypernerveuze versnellingsbak (van 1 naar 4 schakelen met één trap is
geen probleem) en een gek geluidje aan de voorkant nopen me tot bezinning.
Het begon allemaal zo goed, ze loopt steevast na een of twee trapjes en nog
betrouwbaar ook. Trekkracht lijkt er genoeg in te zitten en ze ziet eruit als een
snoepje natuurlijk. Helaas, wat vochtige momenten later, besluit ik dan toch
maar om het geheel te demonteren voor een volgende controlerondje.

Voor onze leden hier een plaats om hun advertenties te plaatsen, heb je interesse neem dan contact met ons op hierover. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de hier aangeboden producten,motoren en onderdelen..
Vriendelijk verzoek; als de aangeboden goederen uit de advertenties niet
meer beschikbaar zijn (bv. reeds verkocht) dit even aan ons door te geven.

Om bij het gemakkelijke te beginnen. de ingaande as van het cardan. Een nieuwe keerring en het leed lijkt geleden.
De bak geeft al wat meer truukjes. Ten eerste blijkt de keerring die op de kickstarteras zit goed en soepel genoeg, het veertje in de keerring lijkt de boosdoener. Vervangen door een strakker veertje en kijken of dit werkt. Erger wordt
het pas als we het schakelmechanisme ontbloten. Ontbloten is geen probleem
maar bij het monteren stuiten Jan en ik steeds op het probleem dat de bak niet
meer wilt schakelen. Als we na een uurtje of wat prullen besluiten er een
nachtje over na te denken begint de twijfel me te bekruipen. Was dit nou wel
zo'n goed idee, die bak uit elkaar halen ? De volgende ochtend blijkt echter dat
bij het monteren van het schakelmechanisme alles gewoon werkt. Verdikkie,
gisteren wel 30 keer geprobeerd, zonder succes, en nu lukt het de eerste keer
al. Zonder dat ik voor mijn gevoel iets anders doe dan de voorgaande dag
werkt het nu ineens wel. Wat afstelwerk later lijkt het opgelost al zal de bak
nooit een super schakelend bakkie worden. Een gevoelige linkervoet zal het
werk moeten doen ben ik bang voor.
Als ik dan over het rare klonk geluidje na ga denken begint me wat duidelijk te
worden. Ik meen me te herinneren dat een M-72 zuiger vlak is zowel aan de
bovenkant als aan het hemd en de zuigers in mijn eigen Dunja hebben toch
wel een behoorlijke inkeping in het hemd. Even overleg maakt al snel duidelijk
dat het hier om Fiat Polski zuigers moet gaan die weliswaar best passen maar
een ietsje kleiner zijn en daardoor wat minder geleiding in de cilinder hebben.
Minder geleiding betekent meer geluid natuurlijk.

Te Koop:
Wegens ruimte en tijdgebrek, te koop Ural met zijspan uit 1964. Geen
Nederlands kentekenbewijs. F 1000,00 vast bedrag. Jan Barens, jfbarens@hotmail.com 0523-242019
Gezocht :
Ik ben in het bezit van een Chang-Jiang zijspancombinatie en beleef veel plezier met dit snelheidsmonster. Dit moderne ding heeft zelfs veel belangstelling
in de omgeving, dus wordt de vraag nogal eens gesteld waar die dingen te
koop zijn. Nou heb ik van meneer Koedoot begrepen dat dit spul niet meer geimporteerd wordt, dus een nieuwe kopen is niet meer mogelijk. Maar misschien zijn er nog wel bezitters van zo'n ding die er vanaf willen. Daarom de
vraag: gezocht een Chang-Jiang combinatie. Voor een reactie graag e-mailen
naar frits.loon@planet.nl. Bij voorbaat dank en de vriendelijke groeten. Frits
van loon.
Te Koop :
04-09-2001 :Ural zijspan kopklepper 650cc uit 1993 met kenteken. De kleur is
wit en de linker cilinder + zuiger is net vernieuwd. De motor heeft een swingarm voorvork, een windscherm voor de bestuurder en heeft geen buddy maar
twee zweefzadels. De motor loopt goed alleen de bedrading en accu moet vernieuwd worden. De Motor kan ook solo verkocht worden. De prijs kompleet is
fl2750,- De prijs solo is fl 1750,- Joachim van Assema Joachimvanassema@hotmail.com
Te koop:
Invoerpapieren voor een K750 uit 1973. Als je de motor keuringsklaar hebt dan
hoef je alleen nog met deze papieren en de motor naar de RDW en dan heb je
voor 150,- je kenteken. Prijs invoerdocumenten. Fl 175,- Joachim van Assema

Nu ik zover aan het onttakelen ben besluit ik om ook maar verder te gaan

Te Koop:
25-08-2001: Goed nieuws voor alle Russische tweetakt motorrijders. Ik heb
onlangs een partij tweetakt onderdelen opgedaan. Dit zijn zuigers, kettingen,
tandwielen, cilinders etc. etc. voor o.a. Jupiter, Planeta sport, Voskhod en Tula.
Voor meer inlichtingen bel of mail mij. Jan wassenaar. tel. 058-2541777
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Onderdelenbeurs U.D.C.N.
Binnenkort is het weer zover. De U.D.C.N. heeft zijn tweede onderdelenbeurs
weer vastgelegd. Net zoals de eerste keer dit jaar gaan we dit keer weer naar
het centraal in Nederland gelegen Bennekom. In het aldaar rustiek gelegen
Buurthuis kunnen de leden weer op zoek naar onderdelen en motoren en natuurlijk ook hun eigen overschotten doneren aan de clubleden.
waar en hoe :
Onderdelenbeurs UDCN
Zaterdag 10 November
Buurthuis 't Laag
Hogeweg 32
Bennekom
12.00-16.00 uur
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URAL SOLO EN ZIJSPANMOTORFIETSEN
NU OOK LEVERBAAR:
TWEE KLEURIGE MOTOREN
MOTOREN MET ELEKTRISCHE STARTER
MOTOREN MET AANGEDREVEN ZIJSPAN

DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPANAANDRIJVING

TEVENS DIVERSE GEBRUIKTE MOTOREN
zoeken in het inwendige van mijn Russische rondborstige dame. Het drupje
olie aan de achterkant onder de koppeling zal waarschijnlijk wel komen van
de lekkende vilten ring of keerring die daar wat openingen vertoont. De rammel aan de voorkant is nog niet weg dus gaan we de hele de zooi maar demonteren. Als ik dan toch moet klussen, dan maar goed en opnieuw dus.
Blijkt maar weer dat ik mijn eigen eerste indrukken van dit blok toch wat te
optimistisch heb ingeschat.
Het maakt allemaal niet veel uit maar hierdoor is de kans dat ik met de zijklepper op het zomertreffen kan verschijnen wel behoorlijk gedecimeerd
dacht ik op dat moment. Wat sleutelen en peinzen later leek het er dan toch
van te komen en twee dagen voor Schoorl lijkt alles in orde en te werken. Op
donderdag ziet het er allemaal voorspoedig uit en zit de fiets in elkaar. Donderdagavond nog even een fatsoenlijke oprijplank gefabriekt want een herhaling van vorig jaar in Mijdrecht zie ik eigenlijk niet zitten. Op vrijdagochtend
de bus verder ingeladen en ja hoor, de honden beginnen weer als springveren
om ons heen te dansen, blij dat ze weer mee mogen, want een treffen zien ze
altijd zitten, allemaal verse mensjes die ze aanhalen en met hun spelen.

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

Begin van de middag laden we Dunja op de aanhanger (gaat trouwens een
stuk gemakkelijker dan een zijspan) en vertrekken we met de bus naar
Schoorl. De reis gaat zeer voorspoedig en een dikke tweeënhalf uur later
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Bereiding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Allereerst de plakjes roggebrood op een rooster in de oven bij een
temperatuur van 200 graden Celsius ca. 45 minuten laten drogen tot ze
hard zijn.
Intussen 8 ltr. water aan de kook brengen. Het gedroogde roggebrood
verbrokkelen en 5 min. in het kokende water laten liggen.
Dan de vloeistof aan de kant zetten, met een theedoek afdekken en 4
uur laten rusten.
Vijftien minuten voor de 4 uur verstreken zijn, 25 gr. gist verbrokkelen
en vermengen met 1/4 theelepel suiker en 4 eetlepels lauw water. Op
een warme plek 15 minuten laten rijzen.
Giet de afgekoelde broodvloeistof door een zeef in de glazen schaal;
druk daarbij de zacht geworden stukjes brood zorgvuldig uit.
De gewassen citroenschil, de rest van de suiker, de gistoplossing en de
munt toevoegen, goed doorelkaar roeren en 8 uur (een nacht) afgedekt
laten staan.
Na 8 uur gisten de vloeistof door een doek zeven.
Vervolgens overgieten in van tevoren met heet water omgespoelde
flessen.
In elke fles een paar rozijnen, een stukje citroenschil en een blaadje
verse munt doen, met de kurk erop op een koele plaats zetten.
Wanneer de rozijnen boven komen drijven, kan de kvas gedronken
worden.
De kvas nog een keer door een doek gieten en de flessen met heet
water grondig uitspoelen, voordat de drank er opnieuw ingegoten
wordt.
De flessen 4 uur voor consumptie in de koelkast zetten.

Noot: In de regel wordt kvas gemaakt van roggebrood, gist en water. U kunt er
echter ook moutextracten en vruchtensappen in verwerken en de smaak verrijken met verse munt, sinaasappel-of citoenschillen, suiker of honing. Kvas behoort licht mousserend te zijn en de smaak aangenaam zoetzuur. Na verloop
van tijd houdt het schuimen echter op en wordt de smaak flauw. De duur van
het gistingsproces is afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid suiker: hoe
meer suiker, des te langer het duurt voor de kvas klaar is.
Na Sdarowje!
(Noot Red: Gezien de achterzijde van dit blad accepteren wij geen enkele verantwoordelijkheid omtrent de gevolgen die men kan ondervinden van het nuttigen van de gerechten uit deze rubriek)
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staan we bij het dorp Schoorl. Hier even zoeken, maar als we denken dat we
er nu toch echt voorbij zijn zien we de afslag naar de camping. Als we het
terrein oprijden zien we dat Luit, jan en de familie van Leeuwen reeds gearriveerd zijn, samen met nog wat andere bezoekers. We worden meteen verbannen met bus en aanhang naar een naastgelegen camperveldje. Hier de
bende uitgepakt, afgeladen etc. In de loop van de middag begint het al wat
voller te worden en zien we weer de bekende en minder bekende gezichten
binnenrollen. Natuurlijk mag een beetje gepruts aan deze of gene motor niet
ontbreken, maar daarom is het ook een motortreffen. Als we dan tegen de
avond met zijn allen bij elkaar kruipen zijn de weergoden het even beu. Een
beginnend druilbuitje blijkt over te gaan in een behoorlijke plas water en de
groep valt uit elkaar om te gaan schuilen in campers, tenten of kantines. Later op de avond komen nog een aantal mensen het terrein op die in de stromende regen gaan ruzie maken met hun tent. Het wordt voor ons een vroegertje dit keer.
In de ochtend lijkt het volledig omgeslagen te zijn en staat een stralende zon
aan de hemel. Op dit moment komen nog wat verdwaalde bezoekers het terrein opwaaieren waar het al gezellig druk geworden is. De nabijheid van zoveel motorisch schoon lokt al snel een boel bezoekers van de naastliggende
veldjes naar onze velden. Eerst maar eens gaan tanken met de zijklepper
want daar was ik nog niet aan toegekomen in Breda. Samen met fam. Hofmann rijden we met de twee solo zijkleppers en een tweetakt naar het dorp
om te tanken. Vreemd, ik zou toch zweren dat ik normaal vier versnellingen
heb. Ik blijk ineens nog maar twee versnellingen te hebben en dat vind ik
toch net te link om de gehele toertocht uit te zitten. Nog even bij onze Jupiter-piloot staan praten die het klaargespeeld had op de heenweg zijn blokbout
kapot te trekken. Fam. Hofman rijdt even een stukje door en samen besluiten
we in het dorp even te pinnen en daarna terug naar de camping te pruttelen.
Op de camping aangekomen zijn er al weer meer mensen aangekomen en
wordt het toch al een serieuze groep motoren die erbij staat. Na Dunja uitgebreid geshowd te hebben besluit ik om voor de toerrit maar bij Jos in de bak
van diens Ural te springen om foto's te maken (volgende keer maar eens praten over een PERS-motor bij een bestuursvergadering). Tevens kan ik dan
naar een rammeltje luisteren en een lekje bewonderen wat Jos heeft aan zijn
rechter cilinder. Als we dan vertrekken voor een rit naar de kust blijkt het
Noord-Hollandse landschap veel mooier dan ik in mijn stoutste dromen verwacht had. Bosachtige gebieden, heuveltjes, dijken, akkers en dorpjes wisselen elkaar af en ik besluit maar lekker wat te gaan fotograferen onderweg. Op
het keerpunt aangekomen drinken we een rustig bakkie in een strandtent en
rijden terug over gelijksoortige mooie wegen naar de camping.
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Op een dijkje wat we ter afsluiting nemen zitten dermate grote haarspeldbochten dat we ons een ware streuer/schnieder zijspancombinatie wanen. heerlijk
gewoon. Het blijkt dat we stiekem toch behoorlijk wat tijd onderweg geweest
zijn. Bij aankomst is er nog een kleine kudde nagekomen met daaronder wat
aparte modellen, een diesel-blokje ploft zijn rondjes en bijzondere aandacht
krijgt een MZ met centraalverwarmingssysteem.
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De Nieuwe Russische Keuken
(Roeska-ja Koechnja)
Men heeft mij wel eens gevraagd "Luijt heb je zelf
wel eens zo'n recept uitgeprobeerd?" Het antwoord is
volmondig "ja". Derhalve wederom een Russische
specialiteit die bij mij bijzonder in de smaak is gevallen. Het gaat in dit geval niet om spijs, maar om
drank. Geen wodka, maar Kvas.
"KBAC" Naast de veelgedronken sterke drank wodka geldt kvas, ook wel
broodbier genaamd, als de Russische drank bij uitstek. In Rusland kun je voor
een paar kopeken op bijna iedere straathoek kvas verkrijgen. Het is aanbevelenswaardig om deze traditionele Russische drank ook zelf te maken. Kvas is
echter ook te koop in sommige reformzaken of biologische winkels. Vroeger
werd kvas -met 4% alcohol een relatief onschuldig brouwsel- overwegend op
het platteland gedronken. Het was goedkoop om het zelf te maken en met de
gist die het bevatte, was het een voedzaam en welkome afwisseling in het verder eentonige menu. Rijkere boeren die het zich konden veroorloven om gasten op een grootse manier te onthalen, boden kvas aan bij de uitgebreide sakoeska-tafel. Het oude gebruik om een voorgerecht met wodka weg te spoelen
en de wodka te laten volgen door kvas, is nog altijd in zwang.
Ingredienten
500 gr. gesneden roggebrood, 8 ltr. water, 25 gr. gist, 225 gr. suiker, 4 eetlepels lauw water, 1 citroenschil, 2 eetlepels rozijnen en een bosje muntblaadjes.

De eigenaar besloot, waarschijnlijk in zijn diensttijd o.i.d., dat een verwarmingspijp van een Leopard-tank ook best dienst kan doen als CV in een MZbak en zogezegd zo gedaan. Eerste inschatting van mijn kant was dat het een
destilleerkolom was en dat na een uurtje rijden de zuivere jenever zo afgetapt
kon worden aan de achterkant maar helaas, het was slechts warm water. Na
de gebruikelijke zaterdagmiddag sleutelpartijtjes wordt het weer tijd voor een
BBQ. Aii, waar we tijdens de toerrit al bang voor waren lijkt het gaan gebeuren. Hele donkere wolken naderen de camping, we zien het bliksemen en regenen maar daar geschiedt het wonder; ze besluiten bovenin om eerst maar eens
een ander het leven zuur te gaan maken en de wolken trekken weg om plaats
te maken voor een zonnige avond. De BBQ verloopt gesmeerd en tijdens het
uitbuiken op het veld blijkt al snel dat een BBQ best in de fik kan vliegen per
ongeluk, de kleine vlammetjes die we na verwoed houthakken met een speelgoedbijltje van de blokken loskrijgen zorgen ervoor dat we in ieder geval wat

Noot: Gist bestaat uit nietige levende cellen. Voor hun vermenigvuldiging hebben ze vooral warmte en suiker nodig. De suiker wordt door enzymen in de
gist afgebroken. Bij dit proces ontstaat alcohol en koolzuur. Aangezien de levende gistcellen zeer gevoelig zijn, mogen ze niet te warm of op de tocht
staan, want dan sterven ze af.
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Keukengerei snijplank, mes, maatbeker, grote pan, schaaltje, grote glazen
schaal, 2 theedoeken, zeef eetlepel, theelepel, pollepel, trechter, 8 1 liter flessen, 8 kurken, soeplepel.
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gelijk vervangen. De verhalen klopten. Toen ik ze tevoorschijn haalde
uit het balboofd, was de onderste
reeds in verregaande staat van ontbinding! Niet gek hè, dat het sturen
na deze ingreep een stuk lichter ging!
Bleef er nog één plaaggeest over: de
ontsteking, wat moet daar nu mee
aanvangen? Na een hoop gemier wist
ik het: ontkoppelen en een punten-ontsteking van maken! Een hele verbetering! Zeker met een ontstekingskastje van Velleman en een bobine van een
Kawa. Alles opgelost! Dacht ik….
Na een tijdje ging hij toch weer rot lopen en benzine lekken. De diagnose
werd gesteld: vlotter kapot. Uit nood heb ik die even gerepareerd met een
stukje Bing vlotter en … hij loopt weer vóórteffelijk!
Tja, het blijft leuk, zo'n Ural! En juist het sleutelen. Je verbetert nog eens wat,
of verandert, net hoe je het noemen wilt. In ieder geval krijgt op deze manier
mijn oude liefde niet eens de kans om te gaan roesten!
Het is de bedoeling dat we er mee richting de Noordkaap gaan. En ik verheug
me er nu al op .
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sfeer kunnen maken met een vuurtje erbij. Bij het vuur komen natuurlijk de
verhalen weer goed los. We constateren dat een uit de hand gelopen BBQ altijd
een goede manier is om mensen bij elkaar te krijgen. Een idee is er al, alleen
nog uitwerken. Stel, we nemen een plaat iets groter dan het reservewiel, maken hier een mooie rand omheen van een cm. of tien hoog en bedenken iets
om er een rooster op te hangen. Pootjes eronder en klaar is Klara. Ik meen
zelfs dat ik al eens zo'n ding gezien heb bij een groepje Duitsers in Delfzijl, zoniet, dan neem ik hierbij patent op het ontwerp.
Zondagochtend is het helaas al weer tijd om de spullen op te ruimen en huiswaarts te keren. Zo rond het middaguur besluiten we afscheid te nemen en
weg te rijden met het huishouden. Dunja weer alras op de aanhangwagen gereden (gaat een stuk gemakkelijker een solo) voortent afgebroken, honden ingeladen en klaar zijn we weer. Rond half drie zijn we weer thuis. Ik denk alvast
maar vooruit naar het volgende treffen want die tweeënhalve dag blijf ik te kort
vinden. Tot een volgende keer.

Benno

Ruud Korpershoek
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Dnepr rijden in KIEV
Daar zijn ze dan. Na een week onderhandelen, op en neer rijden naar de fabriek staan onder aan onze flat drie gloednieuwe Dnjepr MT -11 motorfietsen.
Trotse bezitters zijn Carel, Floris en Pepijn. Je bent nooit te oud om een jongetje te zijn dachten toen we van deze motoren hoorden; leve het avontuur...
Zaterdag om 9 uur meldden we ons aan de fabriekspoort. Vroeger werkten
daar 6000 mensen, die 500 motoren per dag bouwden. Nu rollen maandelijks
nog 40 motoren van de band (zeggen ze). Je kan je voorstellen dat het er allemaal wat troosteloos bijligt. Maar alles ging on-Oekraiens voorspoedig. Binnen
enkele minuten stonden de motoren er, ze startten allemaal en slechts enkele
lampjes deden het niet en dat werd verholpen. De papierwinkel ging ook voorspoedig en om kwart voor elf hadden we betaald voor drie motoren. Met de
afspraak om nog met twee fabrieksmensen rond te rijden om het apparaat te
Ieren kennen. Maar we moesten eerst tanken want om te bezuinigen hadden
we allemaal maar twee liter benzine bij de motor gekregen, genoeg om mee
naar de benzinepomp te rijden. Nou ja, bijna dan. Floris viel nog op het fabrieksterrein stil, Carel halverwege en ik pas op tweehonderd meter van de
benzinepomp. Duwen dus, daarna de boel voltanken, terug om benzine te hevelen naar Carel en verderop Floris en uiteindelijk met zijn allen nog een keer
naar de benzinepomp om Care! en Floris op te vullen. Waren we een uur verder, maar och…
Met drie nieuwe motoren achter elkaar door Kiev rijden trekt veel bekijks.
Auto’s stoppen, bij stoplichten gaan raampjes omlaag om een praatje te maken
(wat kost ie wil iedereen weten) en als je langs de kant staat komen voetgangers bewonderend bekijken wat je berijdt. Langs de kant staat? Ja dat komt in
ons geval nogal veel voor, ook nadat we getankt hebben. Zowel Carel als ik
hebben een slechte benzinekraan, dus iedere twee kilometer staan we stil. De
meerijdende fabrieksmensen zuigen dan iedere keer wat aan de benzineslang,
pompen wat door en beweren dat het weer werkt. Dat is dan twee kilometer
lang inderdaad het geval. Bij Carel is het euvel uiteindelijk verholpen, bij mij is
de kraan echt verrot, maar 'binnenkort' komt iemand een nieuwe monteren.
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gen de cilinders er maar eens af. Zelf ben ik Japans en BMW gewend, dus ík
vond mijn zuigerspelling van bijna 0.3 mm toch wat te groot (Ural is dus wel
heel anders, blijkt). In Nederland was niet te koop wat ik zocht, maar bij onze
Oosterburen vond ik dat wel, dus heb ik de zuigers daarvandaan meegenomen.
Thuis gekomen heb ik de cilinderkoppen maar eens geïnspecteerd, want dat
raadden ze me bij het Ural Team aan. Hun vermoeden was werkelijkheid: één
van de klepgeleiders had een "ietsje" speling (2 à 3 mm). Die heb ik er dus
maar uitgehaald. Maar ja, wat nu?
Nu heb van het BMW rijden en sleutelen wel
eens wat overgehouden. Zo ontdekte ik, dat
de BMW geleiders precies hetzelfde zijn qua
maatvoering. Dus toen heb ik die er in gezet.
Ik vond wel wat pitting op de afsluitrand van
een uitlaatklep, maar ik kon voorlopig weer
even rijden….
Totdat bij het opstappen mijn voet van de
voetsteun afschoot en "KNAL"… in de 1e versnelling. Op het eerste gezicht was er niets
aan de hand. Tot ik ging rijden en een heftig
tikkend geluid naar boven kwam. "O jee, de
versnellingsbak", dacht ik, maar die was het
niet. Het was het kroonwiel; één tand eraf.
Met een wisselend kroonwiel rijdt het niet zó
lekker, dus het Ural team maar weer eens
gebeld. De volgende dag had ik gelukkig alweer een nieuw kroon- en pignonwiel. Gelijk
maar even een paar nieuwe lagers gemonteerd en: "karren maar…".
Na een poosje werd ik die lekke klep toch wel zat en heb er maar gelijk gereviseerde koppen opgezet (gereviseerd met kleppen en zittingen van VW. Het is
me verzekerd voor loodvrij én voor lange tijd).

Bekijks trekken we ook van de politie, die in ons een mooie prooi ziet om het
salaris aan te vullen. Dat weten we vooral met behulp van onze blauwe diplomatenpassen allemaal af te wenden, waarna de politieagenten zowaar beginnen te lachen en het wel grappig vinden dat drie malloten op de motor door de
stad rijden. De meeste mensen reageren zo.

Daarna ben ik met een paar Uralisten aan de praat geraakt. Die waren het er
allemaal met elkaar over eens, dat de Russische lagers - en zeker die uit de tijd
van mijn Ural ('93) - nog al eens spontaan de geest willen geven. Nu hadden
we besloten om met de Ural op vakantie te gaan. Dus het zekere voor het onzekere genomen en ik heb alle lagers in het blok en versnellingsbak vervangen.
En - als we dan toch bezig zijn - heb ik gelijk maar een langere 4e versnelling
ingebouwd.

Tenzij je natuurlijk echt brokken maakt. Had ik al gemeld dat de motoren zijspannen hebben? Die nogal breed zijn? Dat was Carel even vergeten, maar een

Over de balhoofdlagers hoorde ik ook niet veel goeds dus die heb ik ook maar
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Ik en mijn Rus :
Oude liefde roest niet
Het is zo'n 12 jaar geleden dat ik mocht rijden op een Ural van de eigenaar van
de camping, waar mijn ouders een caravan hebben staan. Het was waarschijnlijk een M63, maar dat weet ik niet zeker meer. Het was een leuk ding en ik
was er eigenlijk meteen verliefd op (zelf had ik toen een Jawa 350 twin).
En van rijden… kwam natuurlijk sleutelen. Eerst ging de regelaar van de dynamo kapot. Ik was toen niet zo bedreven met dynamo's, dus die brandde door.
Ik heb de dynamo laten wikkelen en heb ik er een regelaar van een Jawa op
gezet. Toen deed hij het weer prima!
Een tijdje later zat er ineens speling op de vervroeger. Ik op zoek naar een
nieuwe vervroeger. Helaas kon ik die niet zo snel vinden, dus ging de Ural op
"non actief". Ik had de eigenaar al een keer of 10 laten weten, dat ik de motor
graag wilde kopen. Maar jammer genoeg werd ik op een dag gebeld, dat hij de
Ural verkocht had; aan iemand anders! Dat was mijn eerste kennismaking met
Ural.
Er gingen jaren
overheen en ik had
inmiddels een BMW
R100RS gekocht.
Maar bloed kruipt
waar het niet gaan
kan. Op een dag rij
ik door Woubrugge
en wat zie ik daar
(nog een keer kijken): een Ural,
groen, 2300km op
de teller. Nog even
denken… goed, een
halve minuut is wel
genoeg. Daarna
gelijk het telefoonnummer gebeld en de koop was snel gesloten. Gelijk dezelfde avond ging ik
het internet op, want ik hoorde dat er een club was. En ja, ik vond de
U.D.C.N. Ik heb daar ook het adres van Gossie gevonden. Daar moest ik eerst
maar eens naar toe. Het eerste tunneltje kon ik maar net boven komen. Het
bleek later dat de inloop pennen er nog in zaten (nog nooit van gehoord).
Daarna ging het een stuk beter.
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geparkeerde auto was zo vriendelijk hem daar aan te herinneren. Met weinig
schade gelukkig, zodat Carel na tien minuten heen en weer praten en veertig
grifna (twintig gulden) weer verder kon. Even later maakte een muur kennis
met Floris' zijspan. Dat was al een stuk handiger, want muren praten niet. Ik
heb meer ervaring met motorrijden dus dit bleef mij gelukkig bespaard. Uiteindelijk waren we om drie uur 's-middags thuis en ben ik op 15 kilometer
rijden zes keer stilgevallen. Toch waren we allemaal opgetogen als kleine kinderen dus wat dat betreft hebben we een hele goede aankoop gedaan.
Twee van de drie motoren doen het inmiddels (woensdag) niet meer, waaronder de mijne. Oorzaak: benzinekranen en ander ongemak. We denken er alover om met zijn drieen iemand full-time in dienst te nemen voor het sleutelwerk, dat is waarschijnlijk goedkoper dan alsmaar terug naar de fabriek... Binnenkort moeten we naar de DAl (rijksverkeersdienst) om de motor te laten
keuren, ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Zeker is wel dat wie komt logeren
binnenkort in het bakje wordt opgehaald.
Rijden in Kiev is trouwens erg leuk. Bijna niemand rijdt hier in de stad motor
dus je bent een behoorlijk bezienswaardigheid. Mensen komen snel een
praatje maken, vertellen dat ze vroeger zelf ook zo'n motor hadden. Iedereen
is verbaasd dat ze nog gemaakt worden.
Als het mooi weer wordt gaan we meer rijden, ik zal dan nog eens wat van
onze ervaringen laten horen.
groeten,

Pepijn

Na een aantal kilometers echter, ging hij steeds meer olie gebruiken. Dus ginPagina 28
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Het gevaar dreigt dat de club teveel op zijn reserve inteert. Met name het clubblad legt het grootste beslag op de begroting.

M. TJAARDA ASSURANTIËN

De voorzitter schorst de vergadering omdat er een auto langs moet. Spreker
stelt vast dat het de eerste keer is in de geschiedenis van de club dat er moet
worden geschorst.

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!

Het bestuur stelt derhalve voor om de contributie met ingang van 1 mei 2001
vast te stellen op (35,=. De contributie voor een gezinslid, de toeslag voor een
buitenlands lid en het inschrijfgeld blijven ongewijzigd. Vanuit de leden wordt
opgemerkt dat men veel waarde hecht aan een representatief clubblad. Daarnaast worden er verschillende suggesties gedaan op welke wijze aan het blad
inhoud zou kunnen worden gegeven. Zonder verdere opmerkingen wordt het
voorstel aangenomen.
4. Bestuursverkiezing:
aftredend Nutte Visser
Frans de Wit is kiesbaar als nieuw bestuurslid.
Alle personele bestuurswijzigingen worden door de vergadering bekrachtigd
5. Rondvraag:
Er wordt gevraagd of er met de informatie van de listserver ook iets in het
clubblad gedaan kan worden. De redactie gaat hier mee aan de slag.

: Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

6. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de
aanwezigen voor hun inbreng.

Vraag eens vrijblijvend advies!

M. Tjaarda Assurantiën
Kastanjelaan Oost 33
6741 DT LUNTEREN
Tel/Fax: 0318.485878
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Algemene ledenvergadering 12 mei 2001 te Ulicoten

Zelfbouw Elektronische ontsteking Dnepr :

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Spreker constateert verheugd dat er een redelijk aantal leden op dit voorjaarstreffen is afgekomen. Dit is mede van belang voor de besluitvorming die straks
plaats dient te vinden. Vervolgens deelt spreker mee dat Hans (clubwinkel) en
Sybrand (penningmeester) door omstandigheden helaas niet aanwezig kunnen
zijn.

Uiteindelijk wordt het dan toch eens tijd om wat meer te vertellen over mijn
electronische ontsteking op de DNEPR.
Zoals je op bijgaande foto's
kunt zien, heb ik niet de
originele pick-up spoel van
BMW gebruikt, maar eentje
van (volgens mij) Ural.

2. Mededelingen:
De voorzitter deelt mee dat Nutte Visser in verband met tijdgebrek uit het bestuur is gestapt. Nutte is voor zich zelf begonnen en heeft daardoor belangrijker dingen aan zijn hoofd. Spreker bedankt Nutte en Monique voor inzet die hij
in de hoedanigheid van secretaris aan de club heeft bewezen en wenst hem
het allerbeste voor de toekomst.
3. Jaarverslagen 2000:
-Secretariaat;
Ingekomen post, De secretaris deelt mee dat alle voor de leden interessante
post via het clubblad aan de leden ter kennis is gebracht.
De club telde in 2000 276 leden, 4 leden zegden het lidmaatschap op en 56
mensen werden als lid ingeschreven.
-Redactie clubblad;
Benno / Jos delen mee dat het streven erop is gericht om een zo aantrekkelijk
mogelijk clubblad te presenteren. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is
er een kleurrijk blad verschenen. Dit is bij de leden zo goed ontvangen dat besloten is om het blad voortaan in kleur te laten verschijnen. Dat dit een kostenplaatje met zich mee brengt zal duidelijk zijn. Echter het gaat niet alleen om de
buitenkant, maar ook om de inhoud. Derhalve wordt op de leden het beroep
gedaan om zoveel mogelijk kopij aan te leveren. Stukjes over treffens, technische verhandelingen en wetenswaardigheden zijn en blijven van harte welkom.
-Kascommissie:
Namens de kascommissie deelt Gerrit Busweiler mee dat de financiën zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Spreker beveelt aan om het verenigingsjaar gelijk met het boekjaar te laten lopen. Daarnaast wordt aanbevolen om de
opbrengsten uit de clubwinkel in de begroting op te nemen.
-Voorstel tot verhoging van de contributie:
De voorzitter zegt dat sinds de oprichting van de club de contributie niet is verhoogd. In de loop der jaren zijn de algemene kosten flink gestegen.
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Ik heb mijn pick-up spoel op
de onderdelenmarkt in Bennekom gekocht van Jan
Wassenaar. Misschien heeft
hij meer verstand van die
dingen dan ik?

Vervolgens ben ik naar de autosloop gegaan, en heb verschillende zwarte
doosje gekocht, o.a. Siemens van een BMW316, Bosch van een Opel, Telefunken van VW-AUDI en ook nog een van Renault. Alles bij elkaar voor een tientje!
Een elektromotortje
met daarop de pickup spoel, een bobine
en bougies van een
eend, een losse 12V
accu en vervolgens
testen op de keukentafel.
Wat bleek, alle zwarte doosjes werkten
prima. Omdat ik die
van BMW het
mooiste vond, heb ik
die maar genomen.
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Om de zaak te
kunnen monteren
op de motor heb ik
nog de mechanische vervroeging
moeten maken,
maar die heb ik zo
eenvoudig mogelijk gehouden zoals
je ziet.
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Ik was perplex! Hoorde ik het goed? Pas langzaam drong het tot mij door dat
de arme ziel helemaal in de knoei zat met het volume-inhoud en omdat wij willen leren van andermans fouten hier dus iets ter verduidelijking:
Een kubus van een tiende meter kantlengtes of te wel 1 dm³ = 1 liter volume
wat gelijk staat bij zuiver water bij 4ºC aan 1 kg;
Dus 1 dm³ = 1 liter = 10 dl = 100 cl = 1000 ml = 10X10X10 cm³
1/10 liter
1/100 liter
1/1000 liter

= 1dl
= 1cl
= 1ml

= 100cm³,
= 10cm³ ,
= 1cm³

dl = deci-liter ; cl = centi-liter ; ml = milli-liter ; cm³ = ccm
Dus nu hoop ik het een en ander naar beste weten en geweten verduidelijkt te
hebben zonder dat ik iemand op ´n lange teen getrapt heb en ook een beetje
aan het leuke clubblad bijgedragen heb! Wie het niet leuk vond houdt het voor
zich, anderen mogen het door vertellen! Zeker is dat niet alles zo uitgebreid
besproken wordt zoals het op ´n cursus hoort te zijn of dat het op school doorgenomen was, als de edelen onder ons aan het spijbelen waren, maar, ik op
mijn beurt, heb geprobeerd om er iets leuks van te maken wat mij een verregende zomerdag verdreven heeft en voor de een of andere lezer hopelijk enige
opheldering kan verschaffen en z´n sleutelplezier verhogen!

Als iemand nog vragen heeft, dan mail ze maar via de groep.
Veel succes

Martien

Groetjes,

Renato Knaack
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Wat heeft dat nou allemaal te maken met een bobine of te wel met de ontstekingsvonk? Nou het belangrijkste is dus een elektrische (elektrisch geleidende)
spoel door een magnetisch veld te laten bewegen wat er nu beweegt, de spoel
aan zich of het magnetisch veld is niet van belang, het elkaar laten passeren
wel! Zodoende bestaat er ook een statische mogelijkheid, dus een niet actief
bewegende! Hiervoor gebruiken wij twee van elkaar onafhankelijke spoelen
welke wij dusdanig bij elkaar plaatsen dat zij elkaar kunnen beïnvloeden. Op
de een (primaire) geven wij nu stroom op en een magnetisch veld bouwt zich
op, waardoor zich nu tijdens het proces in de andere (secundaire) spoel een
elektrische spanning opbouwt tot het magnetisch veld zich volledig opgebouwd
heeft en stabiel wordt! Hoe dichter nu beide spoelen bij elkaar zijn, des te sterker is de onderlinge invloed en zo heeft men in een bobine twee spoelen over
elkaar gelegd. Nu is er aan een motor een contactpunt gemonteerd of iets
elektronisch wat ervoor zorgt dat de primaire spoel in en uit geschakeld wordt!
En nu de vraag waarom krijgen wij een vonk als de contactpunten het contact
juist verbreken?
Dat wil ik even met een voorbeeld verduidelijken: plaats een ladder naast de
spiksplinternieuwe en pas gewassen auto van je buurman, neem in elke hand
een volle, open emmer latexverf en klim de ladder op om vervolgens weer rustig naar beneden te gaan en de emmers weg te zetten, het gevolg is zwak en
de buurman zou je vriendelijk vragen om een dokter te raadplegen. Bij een
tweede poging ga jij dus wederom met de emmers de ladder op klimmen maar
boven dan laat je de emmers los, het gevolg is laaiend en zo moeten wij het
hebben voor een stevige vonk! Elke keer dat je de ladder besteeg bouwde zich
vergelijkenderwijs een magnetisch veld op en wordt de secundaire spoel beïnvloed maar wel erg traag, maar verbreekt het kontakt valt oerplotseling met
een onvoorstelbare snelheid het magnetisch veld weg, wat op de secundaire
spoel hetzelfde effect heeft -bewegen door een (afvallend) magnetisch veld
maar dan veel sneller en krachtiger (wacht maar op je buurman)! Dus de contactpunt is een verbreekschakelaar en heet dus niet voor niets bij de Nederlandse bloedleveranciers (van Duitsen bloede) UNTERBRECHER !
Zeker hebben de mede collega’s van de UDCN-steunpunten af en toe erg leuke
of grappige situaties of telefoontjes met enthousiaste sleutelaars gehad, zo ook
ik! Enige tijd geleden belde iemand mij, uit mijn rayon, op met een probleem,
dat hij zonet z´n voorvork aan het reviseren was, wat eigenlijk goed gelukt
was, alleen zat hij er nu mee dat hij niet wist hoe hij de complete hoeveelheid
olie in de vork moest krijgen! Bij de Fam. Koedood gaf men hem het advies
van 140 ccm per vork (allerdings moest ik achteraf vaststellen dat uit de tech.
beschrijvingen 80 ccm per vork wordt voorgeschreven). Nu zat hij ermee dat
hij er niet meer dan 400ml erin kreeg per vork........... !
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Hoi beste clubleden
Hoi beste clubleden,
Het is al lang geleden dat ik iets voor het clubblad schreef en nu zou ik het
weer eens ´n keer proberen. Met veel leesplezier heb ik al de berichten, verhalen en adviezen in al de jaren verorbert en wil bij deze al de schrijvers bedanken en het bestuur en de redactie in het bijzonder voor de leuke verzorging
van het clubblaadje en de evenementen, ook al ben ik er nauwelijks verschenen, kon ik het gebeuren via het blaadje toch volgen en dat was door de bank
genomen positief! Dank jullie dus allemaal !
Vervolgens wil ik hier aan het begin zeker stellen dat het volgende niet als afkatten of negatief is ten opzichte van de mensen welke met veel inzet en moeite het een en ander in het blaadje voor ons te lezen en leren geven!
Zo geeft het onder de technische zon niets nieuws en is haast alles uitgevonden wat er mogelijk schijnt te zijn, zelfs een motorblok waar het blok om de
krukas draait. Deze waren toegepast in de oude dubbeldekkers in WO-I en
men liet het blok en de cilinders uit thermische redenen met de propeller meedraaien, als ik het goed heb was het een 5 cilinder ster-motor met een olieverbruik tussen de 45 en 70 liter per uur, waardoor de machines hooguit 1-1/2
uur in de lucht konden blijven en wie dan niet de kans zag te landen…..
waardoor meer vliegtuigen aan gebrek aan smeersap neerstortten dan er zijn
afgeschoten. Om een vergiftiging van de piloot te voorkomen voor hij neer
kwakte gebruikte men wonderolie als smering wat tot gevolg wederom had,
dat een piloot , kon hij gelukkig landen, alsnog een flinke granaat in z´n broek
had omdat hij precies achter de olieverstuivende motor zat. Als remedie ertegen gaf men de piloten flink wat drank voor en na zijn vlucht! Nu begrijp ik ook
waarom op UDCN- treffen altijd zo nodig sterke drank verorbert moet worden!
Op het gyroskopische-effect en de verbonden problemen ervan wil ik hier niet
ingaan! Maar wij mogen in het algemeen er wel blij mee zijn dat onze cilinders
ten opzichte van onze krukassen stil staan en niet zo aan het rondtollen zijn als
het in het nummer 44 van mei 2001 door Benno v. Ham in het clubblad gesuggereerd wordt - sorry Benno!!! Maar ik kon het echt niet laten (heel slechte
eigenschap van mij) Dus, wat Benno schreef is in principe juist maar het gaat
om de zuigers en niet om de cilinders! Waar Benno niet verder op in gegaan is,
is de verbranding op zich en dat wil ik hier dan proberen op te pakken, maar
hiervoor moet ik enkele termen uit elkaar diffideren welke meestal door elkaar
gehaald worden en dat zijn : verbranding ; ontploffing ; explosie ; en detonatie! Het eerste is een ieder bekend en vraagt verder geen uitleg, met ontploffing staat het al moeilijker maar hiermede wordt eigenlijk alles omschreven wat
met een donkere plof uit elkaar klapt of ont- en ver-brand in een niet in het
(Vervolg op pagina 20)
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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

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

Zaterdag 10 November

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 2001/2002

Beheerder:
Tel:
Giro clubwinkel :

Type

Ural Dnepr Club Nederland

The Russian Twin

Onderdelenbeurs UDCN
Buurthuis 't Laag
Hogeweg 32 Bennekom
12.00-16.00 uur
2 December 2001
Retro Moto Beurs te Aarschot. In Aarschot in de stadsfeestzaal is een ruilbeurs/expositie van Motorfietsen, onderdelen en toebehoren. Meer informatie Tel : 015/225584 (Belgie)
14/16 December 2001
Vehikel te Utrecht. Vehikel wordt voortaan in de Veemarkt gehouden. De
eerstvolgende, de éénenveertigste Vehikel wordt gehouden van 14 t/m 16
december. Openingstijden vrijdag: 15.00-21.00 uur, zaterdag en zondag
geopend van 10.00- 17.00. Deze Vehikel is een complete Vehikel, dus u
vindt er zowel auto's als motoren. De entreeprijs is F15,- per persoon. Parkeren is in tegenstelling tot bij de Jaarbeurs gratis.
18/19 en 20 Januari 2002
Wintertreffen U.D.C.N. in de Ardennen. Hopelijk weer op dezelfde locatie
als vorig jaar. Meer informatie volgt.
8/10 Maart 2002
Eerste MotorVehikel in de Veemarkthallen te Utrecht. Waarschijnlijk met
aanwezigheid van de U.D.C.N.
Medio Mei 2002
Voorjaarstreffen U.D.C.N. Waarschijnlijk in de buurt van Enschede. Meer
info Volgt.
Sleuteldag
Waarschijnlijk in het voorjaar komt er nog een sleuteldag. Meer info volgt.
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geheel afgesloten ruimte met dito geluid. Een explosie daarentegen is een ontploffing in een gesloten ruimte ontstane reactie, waardoor het omhulsel uit elkaar spat met een reactiesnelheid (expansie) onder een mach geluidssnelheid)
en een detonatie is het zelfde als een explosie alleen dan met een reactiesnelheid (expansie) boven een mach, waardoor het doorbreken van de geluidsbarrière als een immens droge en harde klap waar te nemen valt! Ik hoop dat ik
het tot hier toe een beetje begrijpelijk kon omschrijven en het nu niet zo moeilijk valt te begrijpen wat nu wel, of niet mag plaats vinden in onze verbrandingsruimtes van onze motoren na een ontsteking, namelijk geen detonatie of
explosie!
Maar wel iets wat precies in het grensbereik tussen verbranding en ontploffing
ligt, een snelst mogelijke verbranding vanaf het ontstekingspunt -bougie- met
een gelijkmatige gecontroleerde vlamontwikkeling in richting zuigerbodem
-bovenkant gemonteerd in de cilinder- met een lichte versnelling naar het einde toe van de werkslag om alle gasmengsel volledig te laten verbranden! Dit
wordt door hoofdzakelijk vier factoren bestemd, ten eerste afhankelijk van de
verdichtingverhouding van de gassen in de cilinder, aansluitend door het soort
benzine en z´n octaan gehalte (RON) vervolgens door de mengselafstelling en
tot slot het ontstekingstijdstip! Het Octaan -C8H18- gehalte is vervalselijk,
maar zou alleen aangeven de verbrandingssnelheid, of te wel vlamontwikkeling
gerelateerd aan octaan, hoe hoger de waarde des te rustiger en gelijkmatiger
de vlamontwikkeling wat naar mate van een verhoogde verdichting van een
motor aan belang toeneemt! Vervolgens moet het mengsel kloppen, een te
vette afstelling is voor de verbranding net als het rijden in de ochtendspits,
verstikkend en een te magere afstelling net alsof je op een rechte vrije baan
de Brennerpas naar beneden zou hengsten op je fiets! Wat er vervolgens over
het ontstekingstijdstip te zeggen valt heeft Benno al uitvoerig beschreven en
wil ik op deze plek dan ook aan de geïnteresseerde lezer naartoe verwijzen!
Alleen wil ik erop attenderen dat het hopelijk begrijpelijk is, dat al deze factoren goed op elkaar moeten zijn afgestemd om het hoogst mogelijke rendement
uit een motorblok te verkrijgen !
Maar heeft iemand het eigenlijk al uitgelegd waar dan de zo beruchte ontstekingsvonk ontstaat? Niet lachen, maar ik ben zelf vele elektriciens of mensen
uit de elektronica tegen gekomen die niet eens wisten hoe elektriciteit wordt
opgewekt en er waren best pientere figuren onder hoor! Dus daar zal ik hier
ook meteen op ingaan: dat we over het algemeen weten dat in haast alle geleidende materialen vast, vloeibaar of gasvormig van die onzichtbare elektrische rotzakken (deeltjes) steken is een, maar hoe wij ze voor ons bruikbare
slaafjes kunnen maken is iets anders! Voornamelijk is er beweging voor noodzakelijk dus energie! De meest toegepaste versie gaat als volgt: beweeg een
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Voor motoren met 6 of 12 volt
gelijkstroom dynamo, Zo als b.
v M72-K750-IZH49-IZH56....
enz.
(6 en 12 volt omschakelbaar)
PM = plus aan massa
MM = min aan massa
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

electrische-geleider door een magnetisch veld en onze electroontjes willen zich
naar mate van beweging ook verplaatsen en zo heb je elektrische spanning!
Hoe groter of langer onze elektrische geleider en hoe zwaarder het magnetische veld is, des te meer kunnen wij elektrische spanning opwekken! Voor dit
geval hebben wij de spoel ontdekt waar wij een electrische-geleider, genaamd
draad, erop wikkelen en deze dan vervolgens door het magnetisch veld bewogen, levert het nog meer elektrische spanning op! Natuurlijk snapt iedereen
dat ook een aangepaste snelheid van de beweging belangrijk is, tot op zekere
hoogte, hoe sneller hoe meer, afhankelijk van factoren waar ik hier niet in het
bijzonder op in wil gaan. Maar het gekke is, stuur ik nu door de zelfde spoel
elektriciteit heen in plaats ermee elektriciteit op te wekken, ontstaat het omgekeerde, een magnetisch veld! Dus......? Een elektrisch magneet?!! Een spoel
bewogen door een magnetisch veld..........? Wie voelt het komen???
Exact! Neem jij een spoel (primair spoel of te wel eerste spoel) en stuur er
spanning doorheen, heb je het magnetisch veld waar doorheen je een tweede
spoel (secondaire of te wel tweede spoel) laat bewegen en je krijgt elektrische
stroom, dat is nu precies wat in een dynamo gebeurt! Alleen zijn het meer
spoelen dan elektrische magneten, waarom, is een verhaal voor gevorderden!
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