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Kerstcitaten
Eens even kijken of ik dat kerstgedoe goed begrepen heb. Je zegt dat die
Kerstman een baard draagt, hij geen duidelijke bron van inkomen heeft en
ongemerkt naar alle steden ter wereld vliegt ? Ben je zeker dat die kerel
geen witwasser is van drugsgeld ?
Tom Armstrong
Vrolijk Kerstfeest, bijna iedereen !
Ogden Nash
Die Kerstman heeft het goed gezien: bezoek mensen 1 keer per jaar.
Victor Borge
Wat ik heb uitgegeven, is weg; wat ik heb gehouden, ben ik kwijt; maar
wat ik heb weggeschonken zal voor altijd van mij zijn.
Ethel Percy Andrus
Ik heb heel vaak voor Kerstman gespeeld. En als je me niet gelooft, bekijk
dan even de scheidingsregelingen die mijn ex-vrouwen hebben gekregen.
Groucho Marx
Ik heb nooit in de Kerstman geloofd omdat ik wist dat geen enkele blanke
man na zonsondergang nog in mijn woonwijk durfde te komen.
Dick Gregory
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Van de voorzitter
Zo 2001 zit er bijna weer op het afgelopen jaar hebben we weer leuke en
gezellige treffens gehad de een wat zonniger de ander wat natter. Maar zo
gaat dat in ons kikkerlandje. De treffen agenda voor 2002 raakt al weer
aardig gevuld dus daarover geen zorgen.
Mijn hartelijke dank gaat uit aan al die mensen die zich het afgelopen jaar
weer hebben ingezet om de club draaiende te houden want alles bij elkaar
moest er weer heel wat werk verzet worden.
De onderdelen beurs in Bennekom werd ook weer goed bezocht, ondanks
de opgebroken straten wisten velen 'Het Laag' weer te vinden. We zijn nog
wel steeds op zoek naar een locatie die wat centraler in het land ligt, dus
mocht je nog iets weten graag een belletje naar een van de bestuursleden
Wat helaas ook dit jaar niet uit de verf is gekomen is een sleuteldag, deze
staat al weer lange tijd op het verlanglijstje. Maar ook hiervoor hebben we
nog geen echt geschikte locatie gevonden. Voor 2002 gaan we ons er weer
volledig voor inzetten. Er moet toch ergens een geschikte plaats te vinden
zijn waar nog wat met olie gespetterd kan worden.

Water gekoelde Ural!
Wil ik tot slot iedereen nog fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling
toewensen. Ik hoop iedereen volgend jaar weer gezond en wel terug te
zien bij nieuwe ondernemingen van de UDCN

Jan Wassenaar
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Siberië Reis
Na de traditionele Struikmaaltijd mochten we genieten van een film die de
1ste Siberie-reis in beeld bracht. Het was een reis die de Duitse importeur
had georganiseerd om te gaan kijken in de Ural fabriek te Irbit. In de hoogtijdagen werden hier 130.000 motoren per jaar gemaakt.
Nu zijn er dat nog slechts 300 per maand. Prachtig die film. En wat een
humor bracht die presentator erin. Duidelijk werd dat Russen in de ogen
van de Duitsers toch niet voor helemaal vol werden aangezien. Men deed
opvallend minzaam over de Russische kwaliteit. Toch enigszins vreemd als
je zelf importeur bent van de Ural en Dnepr. Hierna volgde de prijsuitreiking, waar we helaas slecht getuige van mochten zijn en niet zelf een
mooie beker mee naar huis mochten nemen..
Na nog uren van de live music en het kampvuur te hebben genoten gingen
we slapen met de nieuwe Ural Folder en Zubehorkatalog. Deze onderdelengids staat ook op internet: www.haubrich.com. Een prachtig overzicht van
alle mogelijke onderdelen voor de Dnepr en Ural.
Terugtocht niet zonder problemen.
Zondag ochtend kregen we nog een ontbijt en was het de tijd om de tent
op te ruimen en te vertrekken. Dankzij de door Wim aangeschafte Etrax
(gps) konden we snel de terugweg rijden. Ware het niet dat op een kruispunt in Neuss de Dnepr van Wim dacht: doe het zelf maar. Na inspectie
bleek de bobine (een 2cv4 bobine) het begeven te hebben. Maar Wim zou
Wim niet zijn als hij nog een oude reserve bij zich had. Na enige tyrewraps
om de reserve bobine te hebben aangebracht, bleef de naakte bobine aardig op zijn plaats en konden we verder. Als het nu maar niet gaat regenen..
Met aangepast snelheid rijden we via Wesel en Winterswijk Nederland binnen. En ja hoor het begint te regenen. Eerst zachtjes daarna harder. De MT
11 begint steeds meer te hoesten. We halen ternauwernood Enschede. We
konden tevreden terug zien op een fantastisch weekend en vroegen ons
toch weer af hoe het toch kon dat die Duitsers die Urals en Dneprs zo mooi
konden laten lopen. Toch maar eens kijken op de site van Haubrich voor
wat onderdelen zoals Hochleistungszundspule, Elektronischer regler en
Elektronische Zundanlage en als er nog geld over is een Keihin Spezialvergaser..

Wim en Arend Jan Hobbelink
Albert van Winden
Enschede, 3 september 2001.
Pagina 36

The Russian Twin

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 46, Kerstnummer 2001

Van de redactie
Beste leden,
Momenteel zitten wij hier weer bij elkaar om voor jullie onze R.T. te maken.
Zoals eerder al eens gezegd doen wij dit met twee computers in een piepklein netwerkje. Benno kijkt op internet voor foto´s of ander leuk materiaal, terwijl ik ze een plaatsje geef in het publisher bestand. Of juist precies
andersom. De stukjes die vanuit de gelederen van de club zijn gekomen
krijgen op deze manier ook hun vorm. Alhoewel het met die inbreng vanuit
de gelederen nogal slecht gesteld is!!!
Het blad dat je nu in je handen hebt is ons traditionele kerstnummer. Hopelijk bevalt de omslag je. Dit jaar hebben we besloten om de jaarlijkse
kerstkaart eens te laten vervallen. De omslag doet nu tevens dienst als
kerstkaart en die kun je open-gevouwen vast kwijt op de schoorsteenmantel, naast alle andere kerstkaarten.
December is altijd de maand waarin we terug kijken op het afgelopen jaar.
Ook onze club heeft weer een wervelend jaar achter de rug. Op traditionele
wijze begint ons jaar altijd met het wintertreffen in de Belgische Ardennen.
Ook dit jaar weer een succes want er lag weer eens een flink laagje
sneeuw. In februari trof je ons op de Vehikelbeurs in Utrecht. Altijd leuk om
eens te bezoeken, een praatje te maken en te kijken naar onze stand met
jawel, bewegende beelden. Na de eerste onderdelen beurs in Bennekom,
samen met de Jawa-CZ Club, komt steevast het voorjaarstreffen. Dit jaar in
een zonovergoten Ulicoten. Het enigszins verregende zomertreffen in
Schoorl en het jammer genoeg niet zo druk bezochte najaarstreffen in
Onstwedde volgden. (Wat jammer dat hier niemand een verslag van heeft
geschreven). We eindigde ons clubjaar dit keer met de tweede onderdelen
beurs in Bennekom.
En zo komen we terecht in december. Vanuit het Huizense horen wij regelmatig geluiden (of zijn het kreten) om eens een Sint of Kersttreffen te
houden in Nederland. Wellicht zal er volgend jaar een extra wintertreffen
worden georganiseerd op onze Nederlandse bodem. Zodat ook zij die de
grenzen niet over durven met een Rus, toch naar een wintertreffen kunnen
komen. Sneeuwzeker of niet, het zit in de pijpleiding.
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Nu wat kun je in dit blad allemaal verwachten van onze kant:
Wat artikelen over treffens en beurzen die achter ons liggen en natuurlijk
een vooruitblik naar wat ons volgend jaar allemaal te wachten staat. Het
gebruikelijke wintertreffen natuurlijk als eerste en daarna het voorjaarstreffen met ledenvergadering. Dit treffen is gelukkig ook reeds vastgelegd zodat we hier alvast naar toe kunnen werken.
Mocht je nog leuke stukjes hebben, fotos, verhalen etc. geef ze dan a.u.b.
door want zoals je dit nummer zult merken is het dun gezaaid met de kopij
zo aan het einde van het jaar.
Met vriendelijke Kerstgroeten en alvast de
beste wensen voor het nieuwe jaar,

de redactie
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dat onze Dnepr's niet de hoofdprijs zouden winnen bij de schoonheidswedstrijd. Er stonden Motoren bij die meer leken op Harley's dan op Dneprs:
wat een chroom en wat liepen ze allemaal mooi. Duidelijk te horen dat de
meeste een elektronische ontsteking hadden en Keihin of Dell Orto carborateurs. We konden merken dat de Duitsers de motoren optimaal in orde
hadden en dat men er veel tijd in stak om de motoren optimaal te houden.
Maar niet alleen de Duitsers ook de Fransen, die in grote getale vertegenwoordigd waren, hadden de motoren goed voor elkaar. Verbazing alom
over zoveel moois.....
De volgende morgen zouden we wel verder kijken, het was inmiddels pikkedonker geworden en de tent moest nog worden opgezet... Na een paar
biertjes vielen we al snel in slaap.
De volgende morgen werden we gewekt door een Fransman die een haan
op een zeer originele manier 10maal nadeed. Volgens onze buurman was
het duidelijk een homofiele haan (...). Homofiel of niet, we werden er wel
wakker van.
Mooie toertocht
Dat de Duitsers goed kunnen organiseren werd wederom bewezen. In een
kantineachtig gebouw stond er een zeer smakelijk ontbijt klaar voor zo'n
200 gasten. Na het ontbijt stond de toertocht op het program. Wij hadden
ons vooraf niet opgegeven, maar konden toch meedoen omdat de start
nummer 65 en 66 zich hadden afgemeld. Het was meer een puzzeltocht
met onderweg speciale rijproeven (o.a. 50 meter afleggen in exact 10 seconden, tussen palen doorrijden en links en recht exact dezelfde afstand
houden) en vragen beantwoorden ('U zit in een boot en achter u bevindt
zich een brandweerauto: waar bent u?)
Kortom een zeer leuke en prachtige tocht door het Eifellandschap met zeer
veel bochten en steile hellingen. De tocht begon overigens met een echte
Le Mans start. Ook wel leuk om al die motorrijders eens naar hun motor te
zien rennen om dan vervolgens buiten adem de motor (proberen) te starten.
Onderweg werd een eenvoudige doch voedzame lunch verzorgd. Om 17.00
uur reden we een beetje moe maar voldaan de camping op. Het bier
smaakte toen wel erg goed. Niet alleen bij ons merkten we. Ook bij een
aantal gesjeesde franse militairen die in hun pak even wilde laten zien dat
ze toch ook op een camping heel hard en goed konden rijden. Helaas na
het derde achtje sloeg de MT11 rechts om over de kop, paniek dus, want
we zagen direct de brandstof uit de tank en carborateurs lopen. Gelukkig
hield de motor er direct mee op en kon de Dnepr snel van de twee militairen worden gehaald die enigszins wit om de (rode) neus zagen. Tja de
fransen wilden even de camping op de kop zetten maar het ging even andersom.....
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6de Dnepr und Ural Deutschlandtreffen (31 augustus tm 2
september 2001)

De jacht op het Wehrmachtgespann

Via de Franse Dnepr/Ural website kwamen we er achter dat van 31 augustus tm 2 september 2001 in Vettweiß bij Zulpich in de Eifel het 6de Dnepr
und Ural Deutschlandtreffen plaats zou vinden. Omdat we door andere verplichtingen het Nederlandse
najaarstreffen moesten missen
en we toch de behoefte hadden om veel Ural/Dnepr fans
te ontmoeten leek ons dat een
goed alternatief. Vrijdag 31
augustus om 16.00 uur rijden
we weg uit Enschede: Wim
Hobbelink en zijn zoon Arend
Jan in het zijspan van de
zwarte Dnepr MT 16 en Ab
van Winden (MT 11).
Het weer was schitterend dus
succes verzekerd voor een
mooie tocht. De avond ervoor
toch nog maar even de remmen bijgesteld want deze bleken bij het intrappen en inknijpen niet echt te reageren. De
MT 11 bleek bij het achterwiel
te lekken. Toch maar even uit
elkaar halen. Een lekke oliekeZeker te lang in het zijspan gezeten?
ring dus. Wim had er nog een
liggen. Gekocht op de beurs in Bennekom. Kwam aan de vooravond goed
van pas. En als alles dan toch open ligt, konden we gelijk maar even de
kruiskoppeling doorsmeren. We hoorden het metaal bijna zuchten toen het
rode vet erop kwam. Vet had de koppeling nog niet vaak gezien.

Halloohoo, ik ben er, we kunnen weg!' Vrolijk schalde de stem van Frans
door het club-gebouw. Nou, dat klonk aardig leeg. Hoewel hij een
kwartiertje te laat was; gehaast teruggekomen van een treffen met zijn
vrienden van de URAL-DNEPR Club Nederland in Schoorl, kon hij zich niet
voorstellen dat ze al weg waren. Zulke vluggerds waren het nu ook weer
niet bij de BEAM.
Juist omdat hij zo gehaast had, was hij nu niet op zijn geliefde Chinese
zijspancombinatie, maar op het Italiaanse monster, de opgevoerde T3. Ah,
daar zag hij Douwe, de initiatiefnemer van de rit van vandaag. Hoe moest
dat nu als Douwe na de zomer naar Israël vertrok, op zoek naar de sporen
van de Kruisridders? Zelf gold Douwe ook een beetje als een kruisridder,
maar dat was wat anders.
'Is dit alles?' vroeg Frans. 'Nee,' haastte Douwe te zeggen,'Gert is
onderweg, en Willem ook, Tinus is er al, en Han ontmoet ons daar.' "Daar"
was in De Harskamp, waar vandaag het doel lag: een treffen van de BMWZündapp Wehrmachtgespann-Vereniging. Originele oorlogsmotoren in het
wild! 'Is er geen koffie?'vroeg Frans. 'Tsja' zei 'Douwe,'ik ben er ook net.'
Op dat moment kwam Willem aanrijden op de BMW. 'Ik moet nog effe een
slot ophalen bij Dick.' 'Dan zet ik nog even een bakkie', antwoordde Douwe. Zo gezegd, zo gedaan, en terwijl de koffie aan het pruttelen was,
druppelden ook de anderen binnen: Gert, die teveel olie in zijn Norton had
gedaan en daarom met de XT was, Wat hem een enigszins minachtende
snuif van Tinus opleverde.

Landelijke route
Via zeer landelijke wegen ging onze route langs Alstatte, Vreden, Wesel,
Grefrath, Boisheim (waar we een echte Duitse Schnitzel verorberden) Schwalm, Erkelenz, Grevenich, Gladbach naar Vettweiß. Een afstand van bijna
200 km. Om 21.00 uur kwamen we bij Vettweiß.Het was inmiddels donker
geworden, maar het immense kampvuur wees ons in het open gebied direct de weg naar de camping. Daar zagen we meer dan 100 Dnepr en
Uralsbezitters tevreden voor hun tent/camper naar hun eigen motor of met
wat meer ontzag naar de andere motoren kijken. Wat al direct bleek was
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Hij was net buiten bezig de gepoetste delen van de Triumph van een laagje
siliconen te voorzien. Toen iedereen aan de koffie zat, dook ook de olijke
snuit van Ernest op. Hij ging snel de Harley buiten zetten, want hij was wel
erg laat.

Nummer 46, Kerstnummer 2001

Ergens in Ulanbatar

Han had intussen opgebeld, of we wel werkelijk zouden vertrekken.
Anders stond hij mooi voor joker in de Harskamp! Frans had zijn kopje nog
niet leeg, of iedereen stommelde naar de uitgang. Regenbroeken aan? Nee.
Er werd risico genomen. Alle motoren gestart en met Tinus voorop reden
ze de straat uit, de stad in, en op weg naar de snelweg.
Nou, Tinus zette er flink de sokken in, en de andere vijf hadden af en toe
moeite hem bij te houden, maar eenmaal op de snelweg ging het beter.
Vlakbij Hilversum barstte een bui los, dus onder het dichtstbijzijnde viaduct
werden de regenjassen, broeken en overalls toch maar aangetrokken.
Hoewel het even flink plensde, bleek het mee te vallen, en zonder
problemen bereikten ze Kootwijkerbroek. 'Kijk! Koeien!'gilde Frans bij een
stoplicht.'Ja,'wist Willem,' die zijn deze week weer in de wei!' Zonder
oponthoud bereikten zij het Treffenterrein.
Maar wat was dat? Het Treffenterrein was nog leger dan het BEAM
Clubhuis om kwart over 12. Ze hoorden wel het Leger in de verte oefenen
met machinegeweren. Maar dat was wat anders. Jan, een collega van Gert,
die zelf een Zündapp aan het restaureren was, wist waarom. 'Ja jongens,
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die door toedoen van Peter de Grote in Rusland terecht kwamen, brachten
gerechten en ingrediënten mee, die tot dan toe niet op het Russische menu
voorkwamen. Verschillende buitenlandse kazen, haring, salades en belegde
sneetjes brood kwamen terecht op de zogenaamde Zakoeska-tafel.
(Hierover schreef onze eigen kok al eens iets). Veel buitenlandse producten
behielden hun naam, zoals het Duitse "boeter-brod" (boterham),
"kartofel" (aardappel) en de Italiaanse "pomidory"(tomaten).
In de negentiende eeuw was de grote voorliefde van de Russen voor de
Franse taal en cultuur er de oorzaak van dat veel Franse koks naar SintPetersburg kwamen. Hun invloed bestaat voornamelijk uit het verfijnen van
de traditionele Russische gerechten.
Een andere verrijking van de Russische keuken kwam uit de CentraalAziatische gebieden en uit de Kaukasus, die vanaf de negentiende eeuw
deel gingen uitmaken van het Russische rijk. Vooral gerechten uit de Georgische keuken, met onder andere veel knoflook, walnoten, aubergines en
pepers zijn populair geworden in de Russische keuken. Uit Georgië komen
ook de beste wijnen en champagne-achtige dranken.
Op feestdagen of verjaardagen wordt bijzonder veel aandacht aan het eten
besteed, men is dan dagen in de weer om een echt feestmaal op tafel te
zetten. Zo'n uitgebreide maaltijd is het hoogtepunt van het feest. In Rusland blijft het samen eten en drinken een symbool van gastvrijheid, vriendschap en gezelligheid en daaraan hechten Russen van oudsher grote waarde. Russen houden niet zo van de Chinese, Japanse of Hollandse keuken.
Nederlanders houden wel van het voedsel die in de diverse landen gewoonlijk gegeten worden. In diverse plaatsen in Nederland kunt u een Russisch
restaurant vinden. Ook eten de Russen meer keren per dag warm eten,
terwijl Nederlanders vaak maar twee maal per dag eten.
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die zijn zelf ook een ritje aan het
maken. De route is eigenlijk
geheim, maar ik weet wel waar ze
ongeveer gaan pauzeren.' Snel de
kaart geraadpleegd en een
onderschep-pingsroute
uitgestippeld. De motoren weer
gestart, en daar ging het weer,
door de bossen richting Radio
Kootwijk.
Plotseling, in een bocht, dook er opeens een zijspan op uit het bos. En nog
een, en nog een. Vol ontzag stopte het clubje BEAMers, en liet de machtige
machines voorgaan. Toen ze weer gingen rijden, bleken ze er middenin te
zitten. Wat zij voor de laatste hadden aangezien, bleek hem niet te zijn. Er
kwamen er nog meer! De stoet dook weer het bos in, en de BEAMers
doken mee. Gelukkig was er een enigszins verhard fietspad, wat de
solomachines konden gebruiken, Want de rulle bospaden waren alleen voor
zijspannen geschikt. Een machtig gezicht, om er zo naast te rijden.
Verschillende BEAMers reden zo lang mogelijk mee door het rulle zand.
Het bos uitgekomen werd er even op de achterblijvers gewacht, en toen
ging het weer 'cross-country', langs verse maïs- en graanakkers. Oei, daar

Heeft u een leuk recept schrijf het ons marexa@msn.com wij zullen het dan
publiceren.
(Van internet af gehaald. Bron: http//www.dinky.net/keuken.htm)
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stond Willem plots dwars op het pad, en Tinus moest geheel tegen zijn
gewoonte in af en toe een gepuntlaarsde voet aan de grond zetten.
Eindelijk, na een uurtje(wat wel een eeuwigheid leek) weer allemaal op de
weg. Even tijd voor een cigaretje. De mannen liepen nieuwsgierig langs de
uitgestalde machines. 'Wat is dat voor rare puist?', vroeg er een. 'Het luchtfilter, joh, zodat ze tot de tank door het water kunnen', wist een ander.
Besloten werd om weer de eigen weg te gaan, en patat te gaan eten in
Stroe. Bij 'De Rotterdammer' (?) was een aanbieding van Boerenpatat, met
spek en uien en champignons, en dat werd dan ook gezamenlijk besteld.
'Zouden ze ook Boerencola hebben?'vroeg Ernest zich af. Daar werd hartelijk om gelachen, want het klonk net als boerenkool-a! Nou, zo te horen
waren er enkel cola-boeren!
Weer op weg namen Willem en Tinus afscheid, die gingen meteen door
naar Amsterdam, terwijl de rest naar Marianne ging in Hilversum, want die
was jarig! Ze werden hartelijk ontvangen met koffie en gebak en een rondleiding door het Enfield-domein. Tezamen vergaapten zij zich aan weer
andere prachtmachines. Daarna kwamen de hapjes, een biertje en een
onweersbui langs. Toen de bui overgetrokken was, werd het ook voor
Frans tijd om op te stappen, hij moest nog spelen met zijn bandje. De
anderen leunden nog eens achterover, in afwachting van de gehaktballen,
en overdachten een geslaagde dag.............

Frans de Wit.
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De Nieuwe Russische Keuken
(Roeska-ja Koechnja)
Naar aanleiding van de resultaten van het vorige
recept, is onze kok Luyt richting de Ukraïne vertrokken om zijn recepten aldaar aan de man te brengen, Wij hebben sindsdien niets meer van hem vernomen. Daarom deze keer een korte geschiedenis
van de Russische keuken.
Korte geschiedenis van de Russische keuken
Het is moeilijk om van een Russische keuken te spreken, omdat de SowjetUnie uit Vijftien republieken bestond, waarin 109 nationaliteiten leefden,
die elk hun eigen tradities en karakteristieke gerechten hebben. Vooral
vroeger werden de eetgewoonten van de verschillende volkeren bepaald
door het gebied waarin zij woonden, het voedsel dat die streek opleverde
en het daar heersende klimaat. In de meeste gebieden was het mogelijk
boekweit en granen, zoals tarwe, rogge en gierst, te verbouwen. Tot op de
dag van vandaag zijn gerechten, gemaakt van deze producten, erg populair
in de Russische keuken, bijvoorbeeld boekweitpannenkoekjes (bliny), pasteien en verschillende kasja's,een soort pap van boekweit of gierst.
Ook de vele bossen waren een bron van voedselvoorziening en leverden
noten, bessen, paddestoelen en honing op. Het Russische eten was in
vroegere tijden niet erg gevarieerd. Om er wat meer smaak aan te geven
gebruikte men dille, anijs, ui, knoflook en mierikswortel, die ook nu nog
veel gebruikt worden.
Eeuwen lang was ook de invloed van de Russisch-orthodoxe kerk bepalend
voor de eetgewoonten. Op de vele vastendagen die de kerk voorschreef,
mocht men alleen paddestoelen, vis en groenten eten en waren vlees,
melkproducten en eieren verboden. De langste vastenperiode was de veertig dagen vasten voor Pasen. Tijdens het Paasfeest, het grootste kerkelijke
feest, kon men zich dan te buiten gaan aan speciale Paasgerechten, Zoals
de Pascha en de Koelitsj. Hier waren veel ingrediënten in verwerkt, die tijdens de vastentijd verboden waren.
In de loop der tijden heeft de Russische keuken veel invloed van buitenaf
ondergaan. Dat begon al in de dertiende eeuw toen onder andere specerijen, deegwaren en thee naar Rusland werden gebracht. De contacten, die
Peter de Grote in de achttiende eeuw had met West-Europa, lieten ook hun
sporen na in de Russische keuken. Nederlandse, Duitse en Zweedse koks,
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Frans van Loon
HEESCH
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Reisverslag van Jan Koedoot over Dneprland
Omdat het steeds moeilijker wordt om goede Dnepr delen te kopen, besloten
we zelf maar weer eens te gaan zoeken naar nieuwe wegen samen met onze
Oekraïnsche inkoper. Op 30 juli stonden we bij de ambassade in Den Haag met
onze uitnodiging van de Dnepr fabriek. Deze uitnodiging staat garant voor een
snelle afhandeling en de halve prijs.
We zijn Viktor, Sven, Eric en Jan. Viktor is onze inkoper en Eric een goede
vriend die hier in Nederland ook Oekraïnsche kennissen heeft en nu de sfeer
daar eens wilde meemaken. De wagen stond al geladen voor de ambassade.
Gelukkig controleerde we de visums nog even en wat bleek, bij mij stond er
een verkeerde datum in dus weer terug. Vijf minuten later was hett geregeld
en konden we vertrekken. Het was inmiddels twaalf uur.
Dat werd dus´s nachts door Polen heen. En nog steeds zijn er de hele nacht
diverse snelheidscontroles in Polen. We krijgen een bekeuring van bijna honderd gulden, welke betaald wordt met een biljet van honderd Belgische Frank.
Iedereen inclusief agent is gelukkig. Dinsdagmorgen komen we bij de grens
aan, Viktor rijdt de hele rij voorbij, stapt uit en smoest wat met de beambte bij
hek I. Als het hek open gaat om weer van alles door te laten voor controle zijn
we de eerste die door mogen. Dit herhaalt zich ook bij verdere controles op de
grensovergang. In 2 uur zijn we de grens over (dankzij wat spelen met een
KGB programma en een Oekraïner met o.a. een Nederlands paspoort). Na nog
enkele aanhoudingen i.v.m. snelheidsovertredingen zijn we om acht uur
´s avonds bij ons appartement in het centrum van Kiev. De laserguns in de
Oekraïne zijn al voorgeprogrammeerd op 93 km/u.

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

Nu eerst even op orde komen en papieren ordenen omdat we woensdag met
de nieuwe directie van de Dnepr fabriek hebben afgesproken. Woensdagmorgen direct naar de Dnepr fabriek voor besprekingen over de toekomst. Het
werd een open en spontaan gesprek met de nieuwe Dnepr top. De fabricage
van Dnepr onderdelen bleek al vier jaar stil te liggen en er werden alleen nog
motorfietsen gebouwd van de nog aanwezige delen. We hebben de fabriek
bezichtigd, waar overigens niet gefotografeerd mocht worden, hetgeen we na
de rondleiding begrepen. Met zoiets kun je niet te koop lopen. Men vertelde
ons dat niet alle onderdelen voorradig zijn. De verdere gesprekken lopen goed
en we zijn optimistisch (als ze nu maar een goede financier hebben) als we de
nieuwe plannen horen. Hier mag nl. nog niets over gezegd worden, maar met
een half jaar hopen we de definitieve toekomst aan jullie te melden.
We nemen afscheid met een goed gevoel. 's Middags gaan we met z'n drieën
aan de onderdelen inkoop bij onze leveranciers beginnen.
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Eric heeft zijn eigen programma. We hebben onze boodschappenlijst bij ons.
Zo bestellen we op een parkeerplaats bij een restaurant, in een park en achter
een gordijn in een zijkamertje van een cafe. Niemand wil graag herkend worden. Voor Sven was dit de eerste keer en hij had er een vreemde indruk van
gekregen, ook vanwege andere handel die werd aangeboden. Vroeger was het
eenvoudiger; je kocht je spullen op de markt tussen de schoenen en kleding
vandaan. Doch vanwege de schaarste moet je steeds vindingrijker worden en
de prijzen worden steeds hoger. Minimum aantallen van 50 en 100 zijn normaal om een acceptabele prijs te krijgen. Maar hebben is hebben, wie weet
wat de toekomst voor nieuwe delen wordt. Onze Dnepr voorraad is dan ook
enorm toegenomen.
Op donderdag vervolgen we onze ronde en 's middags gaan we tourist spelen.
We bezoeken diverse kerken en andere bezienswaardigheden. Natuurlijk is een
bezoek aan de rivier de Dnepr een verplichting.
Vrijdag hebben we nog andere afspraken, voor allerlei andere handel. Na afloop zijn we met z'n drieën in een folkloristisch restaurant op de Dnepr gaan
eten. Hier is het pakjesavond, We gaan met een stapel geld op stap, om alles
op te halen wat men in zo'n korte tijd te pakken kon krijgen. De auto ligt rond
middernacht vol. De vraag is nu hoe we zo'n hoeveelheid zonder papieren de
grenzen over krijgen. Dit is duidelijk te veel voor eigen gebruik En nu hebben
we nog niet eens alles.
Zaterdag is onze vrije dag. We sjouwen diverse markten af voor radiobuizen,
boeken, computerprogramma's en cd's met Russische rockmuziek.
Zaterdagmiddag vangen we onze terugreis aan, want we willen tegen het donker bij de grens zijn. Ook nu worden we weer aangehouden omdat we
93 km/u reden. Nadat we gestopt waren werd Viktor duidelijk gemaakt dat hij
zijn rijbewijs moest laten zien en hoe hij het in zijn hoofd haalde om zo hard te
rijden. Nadat Viktor zijn rijbewijs gevonden had, pakte de agent dit aan en wilde er mee naar de auto lopen waarin zijn collega wild zat te gebaren.
Ver kwam hij niet, want Viktor riep hem terug en vroeg hem om zijn legitimatie. Toen hij deze toonde, begon Viktor driftig alles te noteren. Een beduusde
agent vroeg wat hij daar nu mee moest. U voor het gerecht slepen, was het
vrolijke antwoord van Viktor. Nu begreep de agent er niets meer van. Viktor
toverde een kopie van het wetboek voor de dag waaruit bleek dat een agent,
van een buitenlander wel de gegevens mocht noteren maar het rijbewijs niet
aanpakken. Met rijbewijs en kopie liep de agent naar zijn collega met Viktor in
zijn kielzog. Na een verhitte discussie werden we zonder bon door de politie
nagezwaaid. Toch handig die verschillende paspoorten. Aan de ene grens is
Viktor Oekraïner aan de volgende Nederlander.

Pagina 12

The Russian Twin

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 46, Kerstnummer 2001

Te Koop:
Dnepr Voorvorkpoten, Spatborden, Versnellingsbakken, Veel M72 onderdelen en zweefzadels. R. Hoffman 0487 501529
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.

Wist u dat:
•

De Ural Dnepr Club Nederland reeds geruime tijd een eigen
domein heeft, WWW.UDCN.NL

•

Hier tot nu toe meer dan 15.000 bezoekers geweest zijn

•

De laatste 20 weken dit aantal 5700 bezoekers geweest is

•

Deze bezoekers een 26000 paginas bezocht hebben op onze
site

•

We ook een eigen listserver hebben waar berichten uitgewisseld kunnen worden

•

Deze als adres http://www.egroups.com/messages/udcn_list
heeft

•

Hier reeds een kleine 600 boodschappen uitgewisseld zijn met
elkaar.

•

Dit voor veel mensen een handige manier is om hun prangende vragen te stellen en beantwoord te krijgen

•

Het voor andere mensen een handige plaats lijkt te zijn om
virussen te verspreiden.

•

Een goede en bijgewerkte virus-scanner dus wel een must is.
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Ik heb alleen nog geen idee wanneer hij Rus is. Ook nu zijn we binnen twee
uur de grens over.
Weer ´s nachts Polen door. Het regent, het stormt, delen van Polen staan onder water. Als we nu maar geluk hebben. Nee dus. Na 100 km liggen grote
bomen over auto's maar wat erger is, ze liggen daar over een afstand van bijna 80 km. Brandweer e.d. gaan wild enthousiast tekeer en voordat het licht is
kunnen we stukje voor stukje weer verder.
Na een vermoeiende rit komen we zondagavond weer thuis. Viktor blijft eten
want hij moet nog 250 km rijden. Maandag wordt de volgende lijst met onderdelen naar Viktor gefaxt, want dinsdag gaat hij opnieuw naar de Oekraine.
Groeten,
voor en achterrem, voor en achterband. Een hoop klein spul.(rekening ter
inzage). Verder is alles in de roestprimer gezet en is er het een en ander
aan verbouwd.Met deze uitlaten zit er een mooie sound in maar ook de originele uitlaten zijn aanwezig zodat er bij de keuring zich geen problemen
voordoen. Verder veel reserve onderdelen. Bellen na 18.00 uur. of in het
weekend of de voicemail inspreken. tel:023-5291662 Prijs is fl 3750,Joachim van Assema

GOSSIE

Te Koop :
21-08-2001 : Ural M64 (incl kenteken), bouwjaar 71 dus geen wegenbelasting & oldtimer verzekering: - motor vast(waarschijnlijk kromme krukas), 6 volt, - "nieuwe" 6 volts dynamo + nieuwe KM teller, - nieuwe banden
voor + achter (ca 300km), - twee zadels extra onderdelen: - buddy seat, 4 cilinders, - contactpunten, - cardan, - extra tank (Met orgineel Oud Ural
logo), - allerlei klein materiaal (zuigerveren, stoterstangen, etc etc 3 kisten)
Accessoires: - bandje met daarop een uitzending bij "Heb je een wens
vraag het de Vara Ural-reparatie" (daarna is het ook echt misgegaan), embleem Ural globetrotter Alles of niets Fl 500,- na afspraak bezichtinging
(06) 51994274, Rins de Bruin, Baarn
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, 0306950529, email: egk27903@gsk.com
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Te Koop gevraagd / Aangeboden :
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 om als de aangeboden goederen uit de advertenties niet meer beschikbaar zijn (bv. reeds verkocht) dit ook even aan ons
door te geven. We halen dan de advertenties weg, zoiezo haal ik ze na ca.
3 maanden weg van de site of uit het boekje. Mocht je toch nogmaals willen adverteren ermee, geef het dan even opnieuw door aan ons !
Aangeboden :
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. 0582541777
Te Koop :
14-11-2001 : Dnepr MT-16 Bouwjaar 1996. Veel extras als nieuw zadel,
beenebschermers, rekje voor jerrycan, nieuwe reservebinnenband, spaken,
klepveertjes, windscherm voor zijspan, Beetje passend gereedschap, originele pomp, nieuwe kilometertellerkabel. Stekker met looplampje. 2 Onderdelenboekjes. Vraagprijs Fl. 3200,- Tel 071-5890164 of 0653580605. Hans
van Steenbergen, Nievaartpad 75, 2353 VX Leiderdorp
Te Koop :
10-11-2001 : Drie Chiang Jiang 750 zijkleppers, in toestand varierend van
nieuw en compleet met zijspan en kenteken tot solo met lichte transportschade. Prijzen varierend tussen de FL. 4000,- en Fl. 6000,- .
Meer info bij : Menko (8-18.00 , 020-6797282) of Henk (020-4904237).
Te Koop :
04-10-2001 : Ural met zijspan, type MT-10 (Dnepr dus), Bouwjaar 1994,
Km. stand 400. Te bevragen bij : H. van der kamp, Tel : 0527-698192 (na
18.00 uur) of 06-53299953
Te Koop :
16-10-2001 : Te koop ,DNEPR K750 of URAL M72 met invoer papieren uit
1973.Dit bakbeest moet nog worden ingereden en is technisch 100%.
Nieuw is:Krukas, Zuiger + cilinder + kleppen.carburateurs.Dynamo 6V,
electronische spanningsregelaar, accu en bedrading.
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GOSSIE NIEUWS

Wintertreffen 2002

Afgezien van ons standaard programma met URAL en DNEPR onderdelen
zijn we sinds enkele maanden bezig met CHANG JIANG en de hiervoor
benodigde onderdelen. Het begon als alternatief voor de URAL M72 en
groeide dusdanig dat we nu ook complete CHANG JIANGS kunnen leveren
met Nederlands kenteken. Onderdelen welke niet op voorraad zijn, kunnen
wij normaliter binnen 14 dagen leveren. Voor de dirt liefhebber hebben wij
thans een speciale versnellingsbak met lagere overbrengingen.

Net zoals het voorgaande jaar zal dit jaar het wintertreffen plaatsvinden in
Ster.

Tussen kerst en oud- en nieuw zijn we 's ochtends aanwezig tot 13.00 uur,
op verzoek eventueel ook 's middags. Verder zullen we waarschijnlijk voor
het volgende UDCN nummer verhuisd zijn. De planning is tussen half en
eind februari. Hierdoor zal waarschijnlijk wat ongemak ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Het nieuwe adres wordt:
Energieweg 26 in Tholen ( 5km van Bergen op Zoom).

Het is een ruige locatie met toegang tot zo´n 3 a 4 km onverhard bospad.
Kijk uit voor de Gendarme, want crossen door de bossen is absoluut verboden tegenwoordig. Ter plekke kun je naar hartelust kamperen (met de motor naast je tent). En lekker fikkie stoken!!! Voor de minder winterharde
types is er de mogelijkheid tot slapen in een bed op een slaapzaal (ca. 20
bedden op de zaal)(lekker keten) of een luxueuze hotelkamer die je kunt
delen met 2 a 3 man. Je kunt hier ook lekker eten en drinken.
De slaapzaal hoef je niet te reserveren en kost ± fl. 10,- p.p.p.n.
De hotelkamer moet je reserveren en kost ± fl. 25,- p.p.p.n.
Het kamperen zal ook ± fl. 10,- p.p.p.n. kosten (reserveren niet nodig)

Wij houden u ook op de hoogte op onze site: www.ural.nl
Met vriendelijke groet,

Van 18 t/m 20 januari zal het wintertreffen plaats vinden in (of all places):
Ster (megalopool in de schaduw van het circuit van Francorchamps) Voor
diegene die niet weten waar dit ligt (wij wisten het ook niet) staat hiernaast
het kaartje ernaartoe.

Jan Koedoot

Adres:
Auberge Franco Polo
Ster
Tel. 00-32.87275099
Hoe kom je er :

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
Marco boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel:0229-543715
Fax:0229-540223
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Neem de A27 (E42) van Verviers
naar Malmedy. Bij afslag 10
(afslag Francorchamps) ga je van
de grote weg af. Aan het einde
van de uitrit ga je rechts af. Let
nu goed op, want na zo´n 40 a
50 meter neem je een klein weggetje naar links richting Ster.
Wanhoop niet, want je moet ca.
5 km rijden voordat je in het gehucht (twee huizen en een kerk) Ster bent. Je herkent het niet eens als
zodanig. Sla ergens in het dorp (je ziet dat duidelijk) linksaf. Volg de bordjes Auberge Franco Polo. Het is gemakkelijk te vinden.
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M. TJAARDA ASSURANTIËN
Voor onafhankelijk advies

Wij verzekeren uw motor(en) met de volgende extra's:

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

∗

In vrijwel alle gevallen: GRATIS Verhaalsbijstand bij Letsel/
Overlijden door een gespecialiseerd, onafhankelijk kantoor.

∗

In vrijwel alle gevallen: GRATIS verhaalsbijstand bij materiele 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

MOGELIJKHEID TOT HET OFFICIEEL REGELEN
VAN KENTEKENS VOOR ZOWEL URAL ALS DNEPR,
mits motorfiets in goede staat verkeert.

∗

Schadeverzekering Opzittenden: Materiële (eigen zaken)
en Letselschade gedekt tot een bedrag van ƒ 50.000.=
ongeacht de schuldvraag!

ONDERDELEN VOOR ZOWEL URAL ALS DNEPR UIT
VOORRAAD LEVERBAAR

DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPANAANDRIJVING

TEVENS DIVERSE GEBRUIKTE MOTOREN

: Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

ALLE MOTORFIETSEN WORDEN UITERAARD MET
KENTEKENS GELEVERD

Vraag eens vrijblijvend advies!

EIGEN IMPORT
M. Tjaarda Assurantiën
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Oplossing prijsvraag nummer 45
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Agenda 2001/2002

Dit keer slechts een (1) inzending op de moto-crypto van het vorige nummer en uiteraards dus een automatische prijswinnaar. Blijkbaar neemt de
animo hiervoor af. Misschien wordt het tijd om eens naar een andere vorm
van prijsvragen uit te zien. Simpele raadseltjes, zweedse puzzles o.i.d. Dit
keer is de gelukkige geworden MArcel Hogt. Marcel, je prijs komt eraan.
Hierbij mijn oplossing van de Moto-crypto uit "RT" nummer 45:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ural Dnepr Club Nederland

spatbord
klepzitting
contactpunt
bagagedrager
luchtfilter
treffen
drukgroep
wolf
verbrandingskamer
boxer

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
De Noordelijke motorbeurs in Groningen. In de Martiniplaza (v.h. Martinihal), Leonard Springerlaan 2, Groningen. Beurs gericht op producten en
diensten op motorgebied.. Nieuwe en gebr. motoren
18/19 en 20 Januari 2002
Wintertreffen U.D.C.N. in de Ardennen. Hopelijk weer op dezelfde lokatie
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.
24 Maart 2002
Eerste onderdelenbeurs van de U.D.C.N. dit jaar. Meer info volgt.
3,4 en 5 Mei 2002
voorjaarstreffen, de locatie is Hooge Hexe, in de buurt van wierden en vriezeveen bevindt zich onze lokatie van dit voorjaar waar we weer eens op
ouderwetse wijze kunnen treffen. Vuurtje is geen probleem, sanitair aanwezig.
21/22 en 23 Juni 2002
Zomertreffen van de U.D.C.N. Dit keer gaan we de mooie provincie Friesland weer met een bezoek vereren, waarschijnlijk zal neergestreken worden in sint Jacobi Parochie maar ook hier geldt meer informatie volgt.
13/14 en 15 September
Najaarstreffen U.D.C.N. warschijnlijk strijken we dit jaar neer in de buurt
van Limburg. Ook hier geldt meer info volgt.
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Voorvorkolie (reactie op : "Hoi, beste leden" uit het vorige
nummer (45))
Er wordt in het artikel door de schrijver opgemerkt dat er volgens zijn technische beschrijving 80 cc olie per voorvorkpoot zou moeten. Welke technische
beschrijving dit is, is ons niet bekend. Wel dat de technische omschrijvingen
nogal eens verschillen.
Voor Ural :
Zowel in de operation manual als de repair manual 135 cc per poot.
Voor Dnepr :
In de operation manual 150-200 cc per poot en in de repair manual 135 cc per
poot.
De te gebruiken olie is hier gewone carterolie. Hiervoor absoluut geen
voorvorkolie gebruiken (veel te dun). Ook is 80 cc te weinig voor een goede
demping en veilige wegligging (welke wegligging ? Red.).
Wij adviseren altijd 140 cc, daar dit goede resultaten oplevert en er altijd nog
wel enkele cc's in de maatbeker achter blijven. Leuk ding om van de winter
eens te controleren bij je motor.

GOSSIE

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

Nummer 46, Kerstnummer 2001

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:

mok, bord en mes
(Zouden ze er nog zijn ?)
Fl. 25,00, INCLUSIEF
VERZENDKOSTEN

UD-
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Beheerder:
Tel:
Giro clubwinkel :

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

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

Pag

Leden
Prijs

Niet-leden
Prijs

Onderdelen (Russisch)
Maintainance (Engels)
Onderdelen
Repair
Onderdelen
Operating manual
Repair manual
Operating manual
Betriebsanleitung
Onderdelen
Algemeen repair manual

89
84
140
120
120
104
116
89
107
80
117

20,00
20,00
25,00
22,50
22,50
20,00
22,50
20,00
20,00
20,00
22,50

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

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

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

49
76
119
56
120
76
149
115
70
126

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

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

Diversen
Planeta-3
Planeta-3
Jupiter

Maintenance manual
Onderdelen
Maintenance manual

50
50
50

20,00
20,00
20,00

25,00
25,00
25,00

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

Clubwinkel

Type

Ural Dnepr Club Nederland

The Russian Twin

Hij zit er weer op, de laatste onderdelenbeurs van het jaar is weer geweest
en al leek het niet zo druk, het is voor de meesten toch weer een goede
beurs geweest. Ik vond het zelf leuk om de bekenden weer te zien en alvast wat plannen te maken voor het komende jaar. Het aanbod was divers
en redelijk te noemen van moderne spullen tot zijklepper en tweetaktspul,
het was allemaal aanwezig.
Bij de familie van Nooyen heb
ik een hoop interessante dingen gezien om je Dnepr wat
potenter te maken, gesmede
zuigers, een speciaal voorfront voor het blok, stijver en
sterker uitgevoerd en een
hele mooie krukas die de
Dnepr tot 750 cc zou opvoeren, er zijn vast wel liefhebbers hiervoor. Tevens had hij
een hoop leuke foto's van
andere toepassingen met
Dneprs, een wankelmotor en
een escortemotorfiets met
speciaal opgevoerd blok. Erg
leuk om te zien en hopelijk
kan ik er in het blad nog eens
iets van laten zien.
Voor de rest was het erg jammer dat de omgeving van
Bennekom zo'n ravage was
op dat moment. Voor de
meeste aanbieders was het een behoorlijke zeulpartij om alle spullen uit de
auto's binnen te krijgen in het pand. We blijven daarom nog steeds op zoek
naar een locatie centraal gelegen in het land waar we dit soort evenementjes twee keer per jaar kunnen opvoeren. Binnen het bestuur leeft het idee
om een keer de onderdelenbeurs op zaterdag of zondag te combineren met
een sleuteldag zodat we een soort sleuteltreffen hiermee kunnen maken.
Bv. Op zaterdag beurs en lekker sleutelen met zijn allen waarna we onder
het genot van een versnapering met zijn allen overnachtten ter plekke. Of
hier belangstelling voor is onder de leden ??? Geef het ons eens door.

The Russian Twin
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Projectjes
Een van de vele termen waar ik dagelijks mee leef zijn projectjes. als werknemer in een vnl. projectmatige organisatie is alles al snel ingedeeld in projectjes. Afhankelijk van de haalbaarheid van elk projectje hangen we er een
doorlooptijd aan en klaar is klara. Niets gemakkelijker dan dit ook thuis toe
te passen lijkt me, nou ja op papier klinkt het allemaal heel haalbaar maar
in de praktijk is er toch meestal wel wat meer werk aan de winkel. Het laatste projectje Dunja heeft na twee jaar in de garage te liggen afgelopen
maanden dan haar voltooiing bereikt en dus werd het rondkijken naar een
volgend project.
De uitdaging was al snel gevonden, een zijspanbak aan Dunja. dat moest
het worden. Nu is het op zich niet zo moeilijk om een zijspanbak te vinden
maar een zijklepbak is toch al wat lastiger. Bij een vriend van mij had ik in
een grijs verleden in de gang tussen de huizen al eens wat glimpjes van
een zijspanbak opgevangen. Toch maar eens kijken wat dat nu was. Zogezegd zo gedaan en bij nadere inspectie bleek het zelfs een zijklepbakkie te
zijn wat daar in de gang stond. Na wat rondvragen was de eigenaar snel
achterhaald en de afspraak gemaakt. Ik mocht de bak wel overnemen want
hij deed er toch niets meer mee. Weer een mazzeltje want voor een appel
en een ei mocht ik het geheel meenemen. Toen ik een paar weken later
daadwerkelijk aan ophalen toekwam bleek bij het ophalen dat met nog een
verassing te wachten stond. De eigenaar verzocht me toen of ik ook de bijpassende motorfiets niet wilde hebben. het geheel stond me toch maar een
hoop zaagsel te verzamelen en afbouwen kwam er toch niet van.
zo gezegd en zo gedaan, het geval bleek na verwijdering van de nodige
lagen zaagsel zelfs een ware M-72 te zijn in deplorabele staat. een jaar of
vijf opgeslagen onder een werkbank waar veel met hout gespeeld wordt is
niet de beste locatie voor een open motorblok. Voor de reserveonderdelen
misschien wel leuk. Bij het afstoffen ontstoffen komt de verrassing. De vorige eigenaar heeft blijkbaar WEL de moeite genomen om het frame en zijspanframe te laten poedercoaten. Vijf jaar buiten staan zonder roest is toch
voorwaar geen slechte prestatie voor Russisch ijzer vind ik. Het gewone
plaatwerk is ook al eens gespoten in glanzend zwart maar daarop zitten
toch wel een hoop slechte plekjes. Moet denk ik eens over.
alles bij elkaar weer een leuk klusproject want behalve een bak voor het
oude span zit ik ineens met een tweede M72 opgescheept. Ach, je kunt
erger gestraft worden in het leven denk ik maar. Nu is er enkel het dilemma, wat zal ik doen. Opbouwen als complete fiets of enkel de bak opknappen, bruin maken en aan mijn Dunja koppelen. Op dit moment hangt het
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er nog een beetje om. Aan de ene kant vind ik het een prima uitdaging om
weer een span op te bouwen. aan de andere kant ontbreekt de ruimte me
toch wel echt. Op dit moment staat het allemaal al redelijk opgestapeld in
de garage en ik ben er nog niet uit. Ik zou er bijna een enquête op loslaten.
Vraag 1:
Wat zou u doen met het bovenstaande Project :
A. Opbouwen dat project, niet zeuren en dat span in elkaar sleuren
B. Niet doen, snel weggeven aan .... Die kan het veel beter gebruiken
C. Zijspan lekker houden en rest wegwerken
D. Geen mening.
Of het iets uithaalt waag ik te betwijfelen aar ik kan het natuurlijk altijd
proberen.
Groet,

The Russian Twin
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