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Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van mei tot mei. Voor mutaties, opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij onze secretaris.
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Moto Crypto

Van de voorzitter

Na een paar nummers weg te zijn geweest is hij er weer, de enige echte hersenkraker waarmee je leuke prijzen kunt winnen. Stuur je oplossing naar Benno van Ham, hij zal streng (doch rechtvaardig) uit de juiste inzendingen een
winnaar trekken. Sorry, maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!

Ja als dan de zomertijd weer is aangebroken gaat bij diegenen die het motorrijden in de winter voor lief laten, het bloed weer borrelen. En is het tijd om
het stof van de zadels te slaan, nog even die oude benzine vervangen door
verse brandbare vloeistof, de accu van de druppellader en monteren en de eerste lente geluiden komen weer uit de uitlaat. Na de eerste rit blijkt misschien
toch dat er iets meer onderhoud nodig is dan je in eerste instantie gedacht
had. Maar dat geeft niet, want sleutelen is ook een heerlijk onderdeel van de
hobby. Dus op naar de onderdelen beurs voor de benodigde onderdelen. Kortom het wordt weer zomer.

-Slechte drank
-Als 1 breekt loopt ‘t in het honderd
-Motief voor een trui
-Criminelenhuisvesting
-Dik tevreden met deze band
-Op de bon
-Loopt onder druk
-Dit blik haalt de vaart eruit
-RSI?
-XXXL
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De vehikel beurs en de U.D.C.N onderdelen beurs zitten er weer op en het
voorjaarstreffen staat weer voor de deur en ook het zomertreffen staat weer
op de agenda. Ik hoop dat jullie weer in grote getale aanwezig zijn.

Jan.
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Van de redactie
En daar ligt hij dan voor je, het nieuwste nummer van jullie eigen Russian
Twin. De bevalling heeft eventjes op zich laten wachten, maar het resultaat
van onze tweeling mag er dan ook weer wezen. De invoering van de Euro in
ons land zal net als overal ook in dit boekje waarschijnlijk wel een paar glippertjes opleveren. Kom je daarom vreemde getallen tegen, schroom niet om ons
ervan op de hoogte te brengen. Ook zul je zien dat bv. de contributie wel aangepast is en dat we geen eurocent afgerond hebben op deze bijdragen. Wij
doen niet mee aan steels verpakte prijsverhogingen. Over die contributie, vergeet niet de meegeleverde acceptgiro zo snel mogelijk te versturen. Onze nieuwe secretaris voert een harder beleid dan zijn voorgangers getuige ook zijn
stukje verderop in het blad.
Deze keer enkele fantastische bijdragen van enthousiaste leden, zodat we onszelf schrijfkramp konden besparen. Ga zo door!!! De lente is weer aangebroken
en vele motoren staan weer te trappelen om op pad te gaan. Het eerste reisdoel is na het lezen van dit nummer ook bekend: het voorjaarstreffen te Hoge
Hexel met natuurlijk de onvergelijkbare Algemene Leden Vergadering van de
U.D.C.N.. Hopelijk komen er weer veel mensen opdagen om met elkaar van
gedachten te wisselen. Behalve de uitnodiging hiervoor vind je in dit nummer
informatie over de afgelopen treffens, mysterieuze gebeurtenissen in het land,
veel foto's, lezersverhalen en nog veel meer interessante berichten.
Natuurlijk blijven we wensen openhouden binnen de club, zo staat nog een
bezoek aan de fabrieken in Rusland op de verlanglijst, de reeds jaren beloofde
sleuteldag blijft nog steeds uit en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Vanuit de redactie feliciteren we de firma GOSSIE met hun verhuizing, in Tholen kunnen ze een verse start maken met de promotie van het Russische rijijzer in Nederland. We wachtten vol smart op de feestelijke opening vol aanbiedingen. (Misschien iets om een sleuteldag aan vast te koppelen?).
Niet langer getreuzeld nu dus en verder met de rest
van het boekje.
Groet,

Jos en Benno
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Wij staan in de kleine hal tussen de Jawa MZ-club en de Heinkel-club in. Voor
onze kraam zie ik de stal van de BMW-club Nederland. (Zij doen het niet voor
minder: ± 15 stand plaatsen). We zetten de spullen klaar en binnen een half
uur staan we aan de koffie met saucijzenbroodje (Gratis voor standhouders).
Wat een service. Hierna maken wij ons op voor de Euroslag. Prijskaartjes moeten gemaakt worden voor de verschillende producten van onze stand. Een
heel gedoe, prijzen voor leden en niet-leden tot op de eurocent nauwkeurig
(geen afrondingen).
We hebben nog veel tijd over omdat de beurs pas om 15:00 uur open gaat.
Benno en ik lopen alvast eventjes over de beurs. Er staan enkele Letten met
wat roestig Russisch metaal. De prijzen liegen er ook niet om. Toch iets wat
mij opvalt aan de beurs. Voor goedkope spullen hoef je hier niet te zijn. Er
staan veel commerciële handelaren. In de andere hal komen we Jan Koedoot
van GOSSIE tegen. Ook hij heeft veel roestig spul bij zich. Hij hoopt het te verkopen voor de aanstaande verhuizing naar Tholen. Verderop staat nog een
Duitser met wat Russisch materiaal, niet veel soeps. We komen ook nog een
Engelsman tegen met een mooi opgeknapte zijklepper (Helaas niet te koop).
Overigens, uit een leuke anekdote vertelt door een van de Letse standhouders
blijkt dat Russische motoren bijzonder diefstal ongevoelig zijn! Na de vorige
vehikelbeurs hadden zij geen behoefte de niet verkochtte motoren weer mee
terug te nemen naar het Oosten. Zij parkeerden deze fietsen aan een lantaarnpaal in het Utrechtse centrum. Zij hoopten op het beste. Bij terugkomst dit
voorjaar bleken de motoren er gewoon nog te staan, in dezelfde staat. Wellicht
met wat meer roest. Waren ze daarom zo goedkoop??? Jan Wassenaar, die
altijd veel compassie heeft voor Russen, maakte ze aan het einde van de beurs
zeer gelukkig door de hele santekraam op te kopen.
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Het raadsel van de grascirkels
Over de wereld zijn onverklaarbare cirkels in graanvelden gevonden. Sommige
mensen denken dat deze als grap zijn aangebracht. Maar algemeen wordt aangenomen dat deze cirkels worden aangebracht door buitenaards leven. Waarschijnlijk als communicatiemiddel.
Tot nu toe zijn er alleen cirkels in
graanvelden aangetroffen. Nu is er ook
een grascirkel gevonden. In Nederland
nog wel. In Stellendam, een dorp aan
de kust van het land is de grascirkel
aangetroffen.
Opmerkelijk is het feit dat het buitenaardse wezen dat deze grascirkel heeft
gemaakt is gezien. De getuige van dit
belangrijke gebeuren is, dankzij het
gebruik van speciale lenzen, bovendien
erin geslaagd het wezen te fotograferen.
Commentaar van de getuige MG te S:”hoewel ik nauwelijks kon geloven wat ik
zag, nam ik direct mijn camera en begon foto’s te nemen. Eerst normaal, en

Terug naar de stand. De beurs wordt om 15:00 geopend. Frans en Luyt zijn
inmiddels ook aangekomen. Aanvankelijk loopt het geen storm. Veel bezoekers
blijven in de grote hal hangen en weten niet dat er nog een kleinere hal is. Later op de middag wordt het drukker. Onze stand trekt altijd bekijks. Niet in de
laatste plaats door de meegebrachte motoren en de leuke (actie) filmpjes. Tijdens het afspelen van een scene uit Escape from Athena (met stuntend Russisch span) is het steeds het drukst. Veel mensen blijven er naar kijken. Ook
de filmbeelden uit de fabriek (hoe bedoel je ARBO) zijn populair. We schrijven
intussen een nieuw lid in en verkopen enkele t-shirts en andere parafernalia.
Na achten wordt het rustig. Het laatste uurtje duurt lang. Om 8:45 breken we
de stand weer af, want je kunt hier niets laten liggen voor morgen. Ik zwaai
iedereen gedag en spring op mijn motor. Voor mij is één dagje beurs meer dan
genoeg.

Jos
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toen enkele met een speciale infra rood lens. Wat ik toen zag was niet te beschrijven. Het buitenaardse wezen bleek zichtbaar te worden. Ik kon foto’s nemen terwijl hij bezig was met de cirkel te maken. Toen hij klaar was stopte hij
en bleef trots achter zijn kunstwerk stilstaan. Toen verdween het wezen, met
luid kabaal en een groot rookgordijn, in het niets.
De meest bijzondere foto is wel onderstaande waar te zien is hoe het buitenaardse wezen de cirkel maakt. Veel details van het ruimteschip zijn op deze
foto zichtbaar. Zoals het landinggestel dat speciaal zo geplaatst is dat er optimaal cirkels mee te maken zijn.
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Vehikel 8–9–10 maart 2002
Op vrijdagochtend 8 maart vertrok ik rond half tien richting Utrecht. Dit weekend stond de Vehikel-beurs op het programma. Ik had om 10:30 uur afgesproken met Benno. De beurs zou deze keer niet gehouden worden in de Jaarbeurshallen maar in de Veemarkthallen. Ietsjes verder uit het centrum van
Utrecht vandaan, maar nog steeds zeer centraal.
Wij zouden elkaar ontmoeten bij het toegangshek van de beurs. Bij aankomst
wordt mij gelijk al duidelijk dat wij elkaar daar niet zullen treffen. Op het laantje richting het terrein staat een lange file. Ik kan de file met mijn motor makkelijk omzeilen, echter langs de slagboom kom ik niet. Toegangskaarten voor
de beurs heb ik nog niet, maar nadat ik mijn rijbewijs heb afgegeven mag ik
toch doorrijden.
Ik zie de Volvo met aanhangwagen van Benno gelijk al staan, die is dus al binnen. Ik parkeer mijn motor in de buurt en loop een van de hallen binnen. Er
heerst al een drukte van jawelste. De meeste standhouders zijn druk in de
weer met hun waar en de inrichting van hun stal. Dan zie ik Robert Hoffman,
die mij naar onze plek wijst. Daar aangekomen zie ik dat Benno zijn computer
en zijn beamer voor het vertonen van beelden al klaar heeft staan.

Daarnaast is de grote schijf bovenop het schip zichtbaar. Volgens kenners is dit
een vier dimensioneel radar. Door de speciale filtertechniek van de gebruikte
lenzen zijn de enorme rookwolken die het voertuig produceert om zichzelf te
camoufleren niet zichtbaar.
De foto’s zijn door specialisten onderzocht. Volgens professor Uralski is het
voertuig afkomstig van de planeet Dnepr. Deze maakt deel uit van het zonnestelsel de Irbit. Deze bevindt zich op circa 4 miljoen lichtjaren van onze planeet. Dit wijst erop dat er een bijzondere manier van reizen met dit ruimteschip mogelijk moet zijn. Volgens nog niet bevestigde berichten schijnen er
een groot aantal ‘Dneperisten’ in Nederland aktief te zijn.
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De nieuwe Russische keuken
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Motorrun Nieuwenoord

(Roeska-ja koechnja)
Op 1 en 2 juni a.s. organiseert de “Baarnse Motorrun Vereniging” de 19e Nieuwenoord Motorrun. Deze motorrun is een rit voor motorfietsen met zijspan,
waarbij de verstandelijk gehandicapte cliënten van “De Amerpoort” als passagier met je meerijden. Zijspanrijders uit het hele land komen al sinds 1984
jaarlijks naar Baarn om hun hobby op deze manier te delen met enthousiaste
liefhebbers, die vanwege hun verstandelijke beperking niet zelf niet in staat
zijn een motorvoertuig te besturen.

Ja mensen zoals jullie in het kerstnummer 46
hebben gelezen was ik even naar Ukraine om
mijn recepten aan “de man” te brengen, maar
gelukkig was iemand zo vriendelijk om mijn
rubriek op te vangen met een verhandeling
over de geschiedenis van de Russische keuken. Gelukkig ben ik weer heelhuids terug en
wel met een zijspan vol nieuwe recepten.

De organisatie biedt de deelnemers op zaterdag een mini-run, een barbecue en
een knallende feestavond met life muziek en een overnachting op de eigen
camping. Op zondag een ontbijt, de grote-run en een lunch op locatie en bij
terugkomst, soep en brood.

“Seljodoska”
(haring op zijn Russisch)
Ja, nog even en dan worden de vaatjes met
de maatjes weer op de kant getakeld. Wat is er niet heerlijker dan zo’n visje op
z’n Russisch te bereiden en te verorberen!
Benodigd zijn:
6 haringen, ½ appel met schil in dunne reepjes gesneden. ½ ui of sjalotje, 2
takjes dille, 1 eetlepel crème fraiche en 2 eetlepels mayonaise.

Leden van de UDCN die zich zelf en een gehandicapte medemens een leuk
weekend willen bezorgen kunnen zich voor 1 mei aanmelden bij De Baarnse
Motorrun Vereniging, antwoordnummer 520, 3740 WB Baarn. Overige informatie vindt je op hun webside (www.motorrun.nl). Het secretariaat is gevestigd op Rozenstraat 128, 1214 BX Hilversum, tel: 035-6233613.

Luijt Postma

Bereiding:
De haring in dunne reepjes snijden. De appel niet schillen en in vieren snijden
en daarna in reepjes. De ui of sjalotje snipperen. De ingrediënten in een grote
bak doen en de dille (fijngesneden) daaraan toevoegen. De mayonaise en crème fraiche erbij doen en het geheel vermengen.
Goed koud opdienen met
eventueel toast.
Aanbeveling:
Drink er ijskoude wodka
bij of een koude droge
witte wijn.

Vkoussno!
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Hier is hij dan, de uitnodiging voor het voorjaarstreffen en
Algemene Leden Vergadering, 3,4 en 5 Mei 2002.
Zoals reeds eerder vermeld gaan we dit voorjaar eens het oosten van het land
bezoeken en wel de plaats Hoge Hexel, gelegen tussen Daarle en Wierden in
het Gelderse land. Hier gaan we ons vermaken op de Ruinershoeve. Bij deze
hoeve is ruime kampeergelegenheid voor tenten, campers en motoren. Gelegen schuin boven Almelo een stukje Nederland wat we al een paar jaar niet
meer bezocht hebben. In het weekeinde van 3, 4 en 5 mei 2002 gaan we als
Ural Dnepr Club Nederland eens hernieuwd kennismaken met dit stuk Nederland. Onder de bezielende begeleiding van Rudi Walhout en Nutte Visser gaan
we de binnenste binnenlanden onderzoeken, gezellig bijpraten, en natuurlijk
de jaarlijkse ledenvergadering houden. Komt dus in grote getallen opdraven
want de traditie leert dat we de laatste jaren fantastisch weer gehad hebben
bij de voorjaarstreffens.

Vrijdag
Aankomst,
Tentje bouwen,
Bijpraten
Vuurtje stoken en een drankje nuttigen

Zondag
Ontbijten
Langzaamaan inpakken en huiswaarts keren.
Kosten :

Pagina 8

Te Koop gevraagd : 18-02-2002 : Te koop gevraagd: We van de clubleden
heeft nog een 12 Volt wisseldynamo ( 150 W) voor mijn Ural MT 8.103-10?
Graag reacties naar dorpmans@wxs.nl
Te Koop aangeboden : 10-02-2002; Een in nieuwstaat verkerend Frame van
een MuZ, type ETZ - 250, bouwjaar 03-09-1984, framenummer 2113089. De
motor heeft een paar jaar op de weg gereden en is toen gesloopt, het frame is
schadevrij en is inclusief West-duitse Fahrzeugbrief (dus aanmelden in NL geen
probleem). Dit alles voor een motorvriendelijke prijs van 15 €.
Meer info bij; Jos Bruning 074-2501810 of E-mail JHH.Bruning@Keyaccess.NL
Te koop Aangeboden : 4-2-2002 : Ural M-72 bouwjaar 1957, rijdt prima, gereviseerd blok en gereviseerde versnellingsbak kleur legergroen. kostprijs 2000
euro inclusief reserve onderdelen. De motor ziet er supergaaf uit en is te bekijken op marktplaats.nl (zoeken naar M-72) Ruud 0612146418

Te koop Aangeboden : 1-1-2002 : Dnepr Bouwjaar 1982. 27000 km gereden in
goede staat met reserve-onderdelen. Vraagprijs € 1000,- Tel: 0318-471722,
Dhr. Brunekreeft, Elst (utrecht)

Zaterdag
Ontbijt
Toerrit
Algemene Ledenvergadering
Barbecue
Vuurtje stoken, wat spelletjes om de avond te verluchtigen en misschien nog
wel een drankje nuttigen

€
€
€
€
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Te koop Aangeboden : 28-01-2002 Zijspanbak voor Ural M-72. Enkel de bak
met zeiltje en interieur. Vraagprijs € 200. te bevragen bij Frans de graaf. Tel.
076-5612639. Mail via mailto:graaf@vt4.net

Voorlopig programma :

Overnachten per nacht per tent
Niet leden
Ontbijt per keer
BBQ per persoon

Ural Dnepr Club Nederland

4 + € 1 per persoon per nacht
6 + € 1 per persoon per nacht
2
7,50

The Russian Twin

Te Koop gevraagd : 21-01-2002 : gezocht een windscherm voor op een zijspan
voor Ural. Enkel frame zonder ruit volstaat ook, de ruit maak ik er zelf wel in .
Benno van Leeuwen, Tel.033-4566273
Te koop gevraagd : 29-12-2001 : kenteken voor een ural of dnepr zijklepper.
Joachim van Assema , tel: 023-5291662 of 06-53802904
Te Koop : 14-12-2001 : Dnepr MT-16, Bouwjaar 1986. Nederlands kenteken,
zwart, rijdt, technisch OK, uiterlijk lelijk. Vraagprijs € 1250,-. Info bij Dhr. De
Goede, Tel. 0226-422611, omgeving Noord-holland.
Te Koop : 10-11-2001 : Drie Chiang Jiang 750 zijkleppers, in toestand variërend 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).

The Russian Twin
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Te koop aangeboden/gevraagd :

Lokatie :

Voor onze leden hier een plaats om hun advertenties te plaatsen, heb je interesse neem dan contact met de verkopers op hierover. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de hier aangeboden producten,motoren en onderdelen..

De Ruinerhoeve
Wierdenseweg 21A
Daarle
Tel : 0546697273

Te Koop : 11-04-2002 : Een Ural/Dnepr in onderdelen met reserveblok, en
diversen, 2 tanks enz met kenteken van een ural uit 1979.Tegen elk aannemelijk bod of inruilen op een een goed lopende Ural/Dnepr met zijspan met bijbetaling van mijn kant.R. Stroosnijder, Nieuwegein tel:030-6041478

Voor de barbecue is vooraf opgeven verplicht, de kosten hebben we afgemaakt
op E 7,50. Minimaal een week voor het treffen je aanwezigheid en eventueel
gebruik van BBQ opgeven bij Rudi Walhout of Nutte Visser.
Tel : 054-6565517 of Jan Wassenaar : 058-2541777

Te Koop : 04-04-2002 : Kenteken voor Dnepr Type 11, Geldig Nederlands kenteken om je Rus goed op de baan te krijgen. Vraagprijs € 225 . te bevragen bij
Nutte Visser, Tel :053-4307823.
Te Koop : 03-04-2002 : Ural M-72 zijklepper met zijspan. Bouwjaar 1956. Kleur
legergroen, Ned. kenteken. Motorisch en technisch zo goed als OK, maar ik
heb te weinig tijd om hem OK te houden. prijs € 2695,= incl. 1 jaar verzekering en enkele extra onderdelen. René Wientjens 06 - 538 17 977.
Te koop: 13/03/2002: Ural solo motorfiets; 650 cc. In nette, goede staat.
Vraagprijs € 794. Verder nog een goede 150 W dynamo; een in en uitwendig
roestvrije dnepr mt11 tank en een mt11 achterspatbord. Inruil defecte dnepr
met of zonder zijspan of zonder kenteken mogelijk. Voor info mailen naar lavink@hetnet.nl
Te koop gevraagd: 13/03/2002: Defecte dnepr met of zonder zijspan of zonder
kenteken. Voor info mailen naar lavink@hetnet.nl
Te Koop gevraagd : 07/03/2002 : Inruil Rus mogelijk: Papa gaat het rustiger
aan doen, vandaar mijn Yamaha XS-1100 (cardan) met 1,5 pers. EML-span te
koop, voorzien van schommelarm en 15"wielen. Recentelijk voorzien van nieuw
zadel, accu, banden, remmen en geheel nieuwe BSM uitlaat (4 in 2).Kleur lavendel. Prijs 4000 Euro. Inruil Ural of andere 2-cyl. combinatie mogelijk. Liever
geen Dnjepr-import. Tel 06-54300473 mailto:of info@kantoortotaal.com
Te Koop gevraagd : 22-02-2002 : Wegens falende remmerij van mijn MT-11,
en uitdraaien van de trommels en vervangen van de remschoenen geen zin
heeft, zoek ik ural wielen met ronde remtrommels. Arnaud tel 050-5736937 of
mailto:G.A.Samshuijzen@student.rug.nl
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Hoe een jiffy aan je Rus te braden
De volgende handleiding vond ik op een Engelse website. Succes ermee.
A little explanation with the diagram of the Jiffy here (click it for a large
version). The entire contraption is to be welded to the frame tube on
the left side of the bike. In the riding position the Jiffy lies close underneath this tube, behind the exhaust pipe. This just barely fits, but a fit
is a fit. Because of the close fit: all the parts have to be made to size
on the bike, you can't build it up front and then weld it in place.
here is how I did it:
0) remove the exhaust pipe
1) make frame part 1 out of a piece of 5 mm steel plate. I used only a
grinder end a drill for this. The round bit is a part of a circle with the
hole as a centre. Take care that in the outermost positions the Jiff is
horizontal in the top position, and beyond vertical in the bottom position.
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heb achter, wordt het al een stuk leuker. Na een tussenstop in Malmedy waar
de baasjes opwarmen in de kroeg gaan we over het circuit van Franchorchamps terug naar Ster. Eventjes doortrekken langs de finish en ik voel mezelf
al weer een stuk grootser worden. Op de camping wordt er een beetje geprutseld aan de motorfietsen en zie ik de baasjes weer langzaamaan richting kroeg
verdwijnen. Die gaan zich weer warm drinken denk ik.
Na een natte nacht ben ik het nu toch wel een beetje beu aan het worden.
Hopelijk is het vandaag weer over met deze nattigheid en ga ik weer lekker
naar mijn garage om op te drogen en op te warmen. Ik hoor om me heen al
vergelijkbare gedachten van mijn collegas en gelukkig besluiten de bazen idem
dito. Het dorp wordt weer ingepakt, de magen gevuld en we vertrekken op
weg naar warmer oorden. Er sluit zich een vierde Ural bij ons aan en met dit
kwartet gaan we onderweg. Aangezien Henk's winterfiets lijdt onder een zware
griep besluiten we de snelweg te nemen tot Nederland zodat we in ieder geval
door de depannage meegenomen kunnen worden als het echt slechter zou
gaan. Luid hoestend neemt de arme fiets de kop en met een vrolijk gangetje
van tegen de 80 pruttelen we terug. De wat eerder vertrokken Engelsen worden alsnog even ingehaald en verder gaan we langs Verviers, Luik en warempel daar is Nederland al weer. Als we over de grens gaan stijgt wat gejuich op,
gelukkig op eigen kracht is Nederland in ieder geval gehaald. Net voorbij Maastricht stoppen de baasjes even om koffie te drinken en te overleggen. Ik en de
inmiddels zwaar verkouden winterfiets van Henk besluiten alvast om zo
meteen samen verder te gaan over de snelweg. De equipe Wijnhoven-Vrieling
gaat er af richting Nijmegen. Zogezegd en gedaan en verder gaan dan maar.
Zo langzamerhand beginnen de geluiden van Henk zijn fiets toch wel zeer bezwaarlijk te worden en ik vraag me af hoelang dat nog goed gaat.
We gaan verder en bij Eindhoven neemt mijn baas afscheid van Henk. Samen
tuffen we verder richting Breda en daar lopen we rond 16.00 uur binnen. Een
zware dag zit erop en ik wordt nog even geknuffeld door hem voor mijn goede
gedrag dit jaar. Ach, zo erg was het nou ook weer niet, misschien dat ik volgend jaar vanzelf al een beetje enthousiast wordt.
Groet,

Olga.
p.s. op het moment dat ik dit schrijf heb ik wat last van mijn tandjes. In mijn
derde verzet doen mijn tandjes af en toe een beetje pijn,zo’n pijn zelfs dat ik
dan maar snel terugga naar vrijstand. Hopelijk mag ik binnenkort naar de
tandarts want zo ga ik natuurlijk niet naar het voorjaarstreffen rijden.
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Frans van Loon
HEESCH

Dnepr Motoren
Dnepr Onderdelen
Uit voorraad leverbaar
Rechtstreeks import uit de Oekraine
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2) take a piece of steel rod (massive) 20 mm diameter. measure on
your own bike how long it must be, but make it a bit too long for the
moment, the fine tuning of the tilt will come later. make the 8 mm hole
and make it fit over part 1.
3) assemble parts 1 and 2. Use a bolt 4 that has thread only on the
last few mm, otherwise it will wear too fast.
4) Now weld part 1 to the frame. (A) do this carefully: there is a tube
connecting the two main frame tubes. weld 1 in place so that the extra
piece 8 can be welded to this tube later on. You also have to take care
that the jiff can fold behind the exhaust (try this!!!)
5) When this is done and tested, you can make part 8 to fit, so you can
weld it between 1 and thee frame. I know you are going to hate me
for the fact that you have to weld in an awkward position but hey! who
wanted to drive a Dnepr? part 8 is also made of 5 mm steel this part
looks unnecessary, but it isn't. I had to put it in later because part 1
began to bend. don't forget that a lot of stress comes on the jiff during
the start.
6) weld spring holder 6 in position. this one I made of 3 mm steel
7) now comes the spring. If you can easily fit it, you have the wrong
one. take a heavy spring, one you can just barely get to fit.
8) We are ready for the fine-tuning. make the steel rod 2 to length.
This defines the tilt of your bike. of course this is a matter of taste, but
consider the following:
The engine has a low centre of gravity, so do not make the tilt
too little
the more the bike is tilted, the more stress comes on the Jiffy
during the start. so don't tilt it too much
during the first few weeks the bolt will wear a little, an generally
parts will settle. This will increase the tilt.
conclusion: give it the least tilt you find acceptable right now.
9) weld endplate 5 to the rod. (you did keep that in mind during the
last activity didn't you?)
10) because the Jiffy disappears completely behind the exhaust, a footstep has to be made: 7 put the exhaust in place and bend strip 7 (3
mm steel) to a good loose fit around it, so you can put your toes on in
order to get the Jiff down. Now weld it in place.
11) after a few weeks: tighten bolt 4.
12) let's roll!!!!!

Frans van Loon
Middelste groes 11
5384VV Heesch
Tel:0412-454445
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men. Aan mijn achtereindje komt een dikke totemkopf te liggen en woehie , nu
heb ik weer grip en wat te zeggen op die sneeuw en ijsbende onder me.

KADIR`VAN`LOHUIZEN
Mensen die wel eens een krant of
opinieweekblad openslaan, kunnen steeds
vaker een foto van deze
kwaliteitsfotograaf tegenkomen. Al in ’97
won hij een prijs bij de World Press Photo,
en in ’98 bij de Zilveren Camera een eerste
prijs in de categorie Documentaire
Fotografie. In 2001 kreeg hij de ‘Dick
Scherpenzeel Fotoprijs’ voor zijn reportage ‘Sierra Leone graaft zich
een ongeluk’. Nog onlangs was hij in Pakistan om een reportage te
maken over de misstanden in kampen voor Afghaanse vluchtelingen.

In de loop van de dag blijven de fietsen binnendruppelen waaronder wat Duitssprekende, Engelssprekende en Tsjechische exemplaren. Vooral die gekke Engelsen die zonder zijspan binnenkomen wordt wat meewarig bekeken door ons
experts maar ja, het blijven Engelsen. Gezellig wordt het wel zo langzamerhand. Ik begrijp van mijn baas dat er binnen in de kroeg (hij wel) goed te eten
is en genoeg te drinken voor iedereen. Inmiddels zie ik een divisie uit het Oosten binnenkomen met een reservemotor, volgens mij, bij zich want hij loopt in
ieder geval niet meer. Rudi’s motor blijkt achteraf zijn cardan opgegeten te
hebben onderweg en de baas gaat Zaterdag even op en neer om een vers onderdeel te halen in Nederland.
Zaterdagochtend blijkt het sneeuwlaagje omgezet te zijn in nattigheid en ijs.
Gedurende de avond en nacht valt er wat regen op me, hopelijk ga ik hier
geen verkoudheid aan overhouden. Voor de toerrit wordt ik nog even langsgelopen en blijkt mijn buurman, Henk's winterfiets, toch wel een serieuze griep te
gaan krijgen. Baasje besluit hem rustig te laten mijmeren over warmere tijden
en kruipt in mijn bak en met zijn allen gaan we op weg over de Hoge Venen.
Eigenlijk is dit rijden over sneeuw en ijs toch wel leuk, zeker nu ik weer grip

Hij reist de hele wereld rond om materiaal te verzamelen voor zijn
boeken. Totnogtoe verschenen onder andere ‘Leven in verzet’, over de
Palestijnen; ‘Waar twee olifanten vechten’, over de burgeroorlog in
Mozambique; en ‘www.tibet.chin.com’ , over (inderdaad) Tibet.
Eind 2002 moet zijn volgende ambitieuze project klaar zijn: een
fotoreportage over de grootste rivieren ter wereld, gevolgd van de
bron tot de monding. En dan gaat het echt over de grootste: de
Ganges, Amazone, Donau, Niger en de Ob. (Voor Ruslandliefhebbers:
de derde rivier ter wereld! 5500 kilometer lang, jawel!)
Op die reizen komt hij van alles en iedereen tegen, en, gelukkig voor
ons, ook wel eens een Oost-Europese motorfiets. Speciaal voor The
Russian Twin heeft hij zijn archief doorgespit en voor ons een aantal
foto’s opgezocht, die we hierbij met dank afdrukken.

Frans de Wit
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Romantiek in Roemenië. Geen idee waar deze Don Juan op zit, is het nog
een brommer of al een motorfiets? Weet iemand het?

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
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Een ‘wegrestaurant’ in Kirgistan.
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rood-grijze apparaat uitstootte. Hele vooruitgang, blijft het toch een beetje een
beschaafd gezelschap. Gezellig natikkend staan we te keuvelen op het stationsplein tot we Henk van Ham zijn winterfiets ontwaren in de verte. Nu we compleet zijn kan de reis zijn aanvang nemen en mijn baasje neemt de koppositie
in om ons naar de Belgische grens te geleiden. We zakken naar het zuiden af
om via de binnenlanden uiteindelijk de Belgische grens te overschrijden. Tot op
dit moment is het nog redelijk warm en zonnig dus heeft het wat weg van een
vakantie-uitje. Op deze manier houd ik het wel uit dit weekeinde. In België
neemt Henk de kop over en geleidt ons richting Verviers. Hier wordt het langzamerhand al wat grimmiger en zien we in de sloten wat sneeuwresten liggen.
Ach, daar kan het rustig smelten denk ik terwijl we rustig doorpruttelen. In
Verviers aangekomen snap ik weer waarom Belgische plaatsen zo'n crime kunnen vormen. We verdwalen natuurlijk weer grandioos en besluiten uiteindelijk
toch maar de snelweg te nemen. Het valt me op dat Henk's winterfiets wat
rauwe klanken begint uit te stoten. Zou dat van de hoogte komen, of is er iets
anders aan de hand.

Motorrijden in Mongolië. En de hele familie in de pick-up. Gordel?
Kinderzitje??

Deze mannen wonen in de buurt van Tsjernobyl. Inderdaad, dat van die ontplofte
kernreactor. Iedereen is toen geëvacueerd, maar er komen ondanks alle verboden
toch weer mensen terug. Elders is er ook geen toekomst voor ze, en dit is hun
vertrouwde omgeving. Ze krijgen brood bezorgd en worden af en toe medisch
Pagina 14
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In de buurt van Jalhay begin ik de witte ellende te ontwaren die aan zijn opmars begonnen lijkt. Mijn baasje wordt vrolijk en ik begin al te denken aan de
lange nachten die ik met mijn koude banden in die witte drek kan gaan staan.
Bij Franchorchamps moeten we eraf en ja hoor, sneeuw. Overal op de wegen
en velden ligt wit poeder en gezien de reacties van mijn reisgenoten is dit
exact waar we naar op zoek waren. Rustig verder glijdend, rijdend vinden we
onze weg naar het dal. Gaat dit wel goed aflopen want het wordt eerlijk gezegd niet drukker op de weg hier. Na de (wat blijkt) laatste bocht ligt de Auberge te Ster voor ons. Er zijn al een paar lefgozers gearriveerd maar het is
nog behoorlijk rustig als mijn cilinders even tot rust gebracht worden.
Na het kennismaken wordt op aanraden van de eigenaar besloten om op het
hoge niveau te blijven en achter op het veld onze baasjes hun troep te laten
opzetten. Nou, daar ging het even mis. Nadat ik voor me een tweetaktende
combinatie op het pad zie staan denk ik met bravoure er even langs te wroeten, ik heb toch twee aangedreven wielen. Oje, dat is schrikken. Voor ik het
weet sta ik tot mijn naven in de sneeuw ingegraven, amaai, dat geeft me ineens een koude buik. Hier helpt ook mijn beschaafde Engelse schoeisel me niet
en ik begin nu te begrijpen waarom mijn baasje die lelijke noppenbanden bij
zich heeft. Met vereende krachten wordt ik op het pad gezet en besluiten we
om de parkeerplaats te bezetten. Hier ligt maar ca. 5-10 cm sneeuw en is het
dus veel beter te doen dan in de 30-50 cm die op het grasveld liggen. Op de
parkeerplaats verrijst al snel een mini-dorpje en komen nog wat nieuwe vrienden aan. Mark probeert nog even of het grasveld beneden beter te doen is
maar ook hij moet opgeven. Als de tenten staan komt er aandacht voor mij.
Eindelijk wordt ik weer eens betast en kunnen mijn koude delen wat opwarThe Russian Twin
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Olga's eerste wintertreffen.
Toen de dagen weer korter werden en de luchten grijs, begon ik al rillingen
over mijn rug te krijgen. Ojee, als die baas van mij het dit jaar maar weer niet
in zijn kop krijgt. De laatste jaren heb ik geluk gehad, een paar keer een appelflauwte veinzen was voldoende voor hem om af te zien van escapades richting
Ardennen. Ik ben alleen bang dat me dit niet nog een keer gaat lukken want ik
hoor zo tussendoor op treffens nog wel eens wat zinspelingen op ons ontbreken.
Ineens leek het te gaan gebeuren, mijn zijspanbak wordt uitgerust met twee
reservebanden met een voor mijn doen vreselijk ordinair noppenprofiel. Als dat
maar niet rond mijn edele delen moet gaan komen want dan weiger ik meteen
dienst. Nee ik heb beschaafd Engels schoeisel rond mijn velgjes en daar zal ik
het mee doen. Mijn baasje zal het wel stoer vinden zulke vreselijke banden
mee te nemen. Ach, ik weet beter. Ik wordt nog eens langsgelopen met vaseline en siliconenspray en op vrijdag is het zover. Ik wordt volgepakt met bagage, brandhout en leefvoorraad en het is zover. Na een rustige twee uurtjes
crossen komen we in Roermond aan waar we de eerste koffiepauze voor vandaag gepland hebben. Na een half uurtje uitrustten ontwaar ik in de verte
reeds de rood-grijze Dnepr-combinatie Van Henk wijnhoven. He, wat heeft die
ineens een beschaafd stemgeluid gekregen. Ik kan me nog wat weggetjes herinneren in Engeland dat ik mezelf niet kon horen ploffen van de herrie die dat

Een lekke band in Tibet. Even een plaksetje halen. Gelukkig sneeuwt het niet

Nog een wegrestaurant. Deze keer in Uzbekistan. “Bakkie? Bakkie? Ik zit zo
toch ook?En waar moet ik anders m’n steigerpijpen laten? Of m’n vloerdelen.
Nee, dit werkt echt beter.”
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Energieweg 26,
4691 SG Tholen
Ind. Terrein Welgelegen

M. TJAARDA ASSURANTIËN
Voor onafhankelijk advies

Tel. 0166 - 605422
Fax 0166 - 605421

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

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

URAL SOLO EN ZIJSPANMOTORFIETSEN

∗

In vrijwel alle gevallen: GRATIS verhaalsbijstand bij materiele schaden

NU OOK LEVERBAAR:
TWEE KLEURIGE MOTOREN
MOTOREN MET ELEKTRISCHE STARTER
MOTOREN MET AANGEDREVEN ZIJSPAN

∗

Bij Volledige Cascoverzekering: GRATIS vervangende motor

DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPAN-

∗

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 f 50.000.=
ongeacht de schuldvraag!

AANDRIJVING

ALLE MOTORFIETSEN WORDEN UITERAARD MET KENTEKENS GELEVERD

: Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

Vraag eens vrijblijvend advies!

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

M. Tjaarda Assurantiën
Kastanjelaan Oost 33
6741 DT LUNTEREN
Tel/Fax: 0318.485878
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Agenda 2002

Vanaf 1 april a.s. is de firma GOSSIE verhuisd naar de nieuwe lokatie,
Vanaf dat moment zijn zij bereikbaar op:

3,4 en 5 Mei Voorjaarstreffen U.D.C.N.
Dit treffen zal plaatsvinden in de buurt van Vriezeveen.
18,19 en 20 Mei Oldtimer en klassieker evenement in de
Zeelandhallen te Goes. Openingstijden 10-18.00 uur. Op 20 Mei
zal de jaarlijkse Molentocht in de omgeving verreden worden met
inhuldiging in de Zeelandhallen.

Energieweg 26,
4691 SG Tholen
Ind. Terrein Welgelegen
Tel. 0166 - 605422
Fax 0166 - 605421
Route beschrijving:
A17 richting Bergen op Zoom.
Afslag 27 nemen, richting Steenbergen, daarna staat Tholen aangegeven.
Over de brug, afslag Tholen nemen, dan staat IndustrieTerrein Welgelegen
aangegeven.
Vanuit richting Zeeland staat Tholen al aangegeven op de A58

1, 2 juni “Baarnse Motorrun Vereniging” organiseert de 19e Nieuwenoord Motorrun.
Leden van de UDCN die zich zelf en een gehandicapte medemens een leuk weekend
willen bezorgen kunnen zich voor 1 mei aanmelden bij De Baarnse Motorrun Vereniging, antwoordnummer 520, 3740 WB Baarn. Overige informatie vindt je op hun
website (www.motorrun.nl). tel: 035-6233613.
20 Juni Kampen, georganiseerd door de stichting Live Life, een "Mooiste Dag". Dit is
een complete happening waarbij een aantal bewoners van zorginstellingen in Kampen en omgeving door motorrijders vervoerd worden naar een locatie in de buurt
voor een gezellige dag uit. Compleet met live muziek, barbeque etc. Een aantal van
de bewoners zou prima in een zijspan mee willen en kunnen. Maar helaas zijn er
weinig zijspanrijders, en al helemaal geen Russische. Bij deze een oproep om je op
te geven. Dit jaar valt "De Mooiste Dag" op 20 juni 2002. De inschrijving sluit op 30
maart.Voor informatie kun je bellen met: Pythia Hamminga (038) 3325640 of Simone
Westerink (038) 3330129.
21,22 en 23 Juni 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.
9-10-11 Augustus Treffen bij Jorg warnke Am steingrab 14 D-27628 Lehnstedt
23-24-25 Augustus Treffen bij Team oberhausen info www.ural-team.de
31 Augustus Oldtimertreffen dorpsdag Hoevelaken. Op het manifestatieveld worden diverse oldtimers gepresenteerd en wordt een toerrit van ca. 50 km verreden
over de Veluwe. Duur van ca 12.00 uur tot 16.30 uur.
13,14 en 15 September Najaarstreffen U.D.C.N. waarschijnlijk strijken we dit jaar
neer in de buurt van Limburg. Ook hier geldt meer info volgt.
28 September Nationaal Veteranen Treffen te Woerden, Voor de twaalfde keer
wordt het evenement georganiseerd en alle oldtimers zijn zeer welkom. Ter plekke
zijn een toerrit te volgen, onderdelenbeurs, merkenclubs etc. Entree 7,50 per persoon.
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Mijn Rus en Ik : Arnaud Samshuijzen
Zo'n anderhalfjaar geleden word ik door Joost Voeten, een goede kennis van
mij en eigenaar van een leuke oude motoren -en onderdelenwinkel in Zwartsluis opgebeld. "Amaud wil je nog zo'n Ural/Dneprding hebben. .." Hij wist dat
ik al enige tijd in deze dubieuze machines geïnteresseerd was. Hij wist nog iemand die zo'n ding over had en hem voor niet veel wegdeed. Nu kon ik op
mijn studentenrekening nog wel wat rood staan maar dat was niet zo veel. De
eigenaar was met 500 gulden tevreden werd me verteld en het had een kenteken. Dit vond ik wel interessant. Dus ik van Groningen naar Zwolle, daar bij
Joost in het busje gestapt en naar de motor toe.
Op een parkeerplein achter een flat stond bij een boom een motor met de zijspan er los naast. Ik zag dat het om een Dnepr ging en dat was enigszins een
teleurstelling voor me, omdat ik hoopte dat het een Ural was omdat ik de indruk had gekregen dat die motoren van betere kwaliteit zijn en minder verassingen geven. De motor had echter wel een kleine 3000 km gereden en dat
stelde me enigszins gerust. De tandwielen zullen dan wel goed gehard zijn,
want ik had gehoord dat dit nog wel eens wou schorten bij deze motoren. Dus
voor 500 gulden kreeg ik het kentekenbewijs erbij en zag dat de motor uit '94
was. Niet belastingvrij, kleine tegenvaller.
Het geheel werd in het busje geladen en naar Groningen toe gereden, waar hij
op de parkeerplaats achter mijn flat werd uitgestald. Natuurlijk probeerde ik 'm
eerst te starten. Zonder succes. Na het opladen van de accu en het schoonmaken van de Dell'orto's liep 'ie. Meteen het zijspan eraan gekoppeld en gaan rijden. Ik had het plan in rn 'n hoofd om de bak te verkopen en er een solooverbrenging in te zetten zodat ik naast mijn 600cc BSA zijklepper een motor
had waar ik mee de snelweg op kon zonder constant het gas vol open te hebben, maar ik vond het zijspanrijden toch wel erg leuk! Bovendien werd me al
snel duidelijk dat als ik hierop solo wou rijden ook andere velgen moest vinden. Deze wielen zijn 1 over 1 gespaakt en daar heb ik tot vandaag nog geen
velgen voor gevonden.
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Diversen
Planeta-3
Planeta-3
Jupiter
Jupiter
Planeta
Planeta
Voskhod
Voskhod
Chang Jiang
Chang Jiang
IZH typ 49
Voskhod 3M
TulaTM35952
Planeta Sport

Maintenance manual
Onderdelen
Maintenance manual
Onderdelen
Sport operating instructions
Sport onderdelen
Operating instructions
Onderdelen
Onderdelen (=M72)
Instruction manual
Onderdelen
Onderdelen catalogus
Service manual
Overhaul instructions
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50
50
50
50
27
98
79
90
97
56
50
72
65
46

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

9,00
9,00
9,00
9,00
5,75
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,00
8,00

11,50
11,50
11,50
11,50
6,75
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
10,25
10,25

6,75
16,00
2,70
2,25
3,40
3,40
3,40
5,75
0,55
0,55

11,50
20,50
4,10
3,40
4,55
5,75
5,75
9,00
1,10
1,10

Verdere gegevens zoals kleur, maat etc.

Bel Hans!

Na een klein half jaar er zo op te hebben gereden besloot ik om het blok toch
maar eruit te halen en de lagers te vervangen. De centrale moer van het vliegwiel kreeg ik met geen mogelijkheid los dus ik ben op de fiets met het blok
achter op naar de dichtstbijzijnde garage gereden en daar hadden ze een ratel
met een greep van ongeveer een meter lang. Ik ging op het blok staan en een
ander ging aan de ratel hangen. Met een knal schoot de moer los.

UD-

Toen ik alles uit elkaar had maakte ik eerst alles schoon en verbaasde me over
de hoeveelheid zand en metaalslijpsel in het blok. Wat moet dat de afgelopen
Pagina 18

The Russian Twin

The Russian Twin

Pagina 23

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 47, April-Mei 2002

Clubwinkel
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 Euro (€), wijzigingen voorbehouden.
Type

Soort Boek

Pag

Leden
Prijs

Niet-leden
Prijs

89
84
140
120
120
104
116
89
107
80
117

9,00
9,00
11,50
10,25
10,25
9,00
10,25
9,00
9,00
9,00
10,25

11,50
11,50
14,75
12,50
12,50
11,50
12,50
11,50
11,50
11,50
12,50

MT16

Onderdelen (Russisch)
Maintainance (Engels)
Onderdelen
Repair
Onderdelen
Operating manual
Repair manual
Operating manual
Betriebsanleitung
Onderdelen
Algemeen repair manual
(K750. Leger+ sper)
onderdelen
Operation manual

9,00
9,00

11,50
11,50

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

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

50
49
76
119
56
120
76
149
115
70
126

8,00
8,00
9,00
11,50
9,00
11,50
9,00
11,50
11,50
9,00
11,50

10,25
10,25
11,50
14,75
11,50
14,75
11,50
14,75
14,75
11,50
14,75

Dnepr
K750
K650
MT9-10
MT9-10
MT10/36
MT10/36
MT10/36
MT11
MT16
MT11-16
MB750
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kilometers gesleten hebben! Na enige pogingen kwam ik erachter dat de
krukas er echt niet uit wil met het voorste lager er op, maar het lager zat vast,
dus dat werd flexen en wat geeft dat een herrie en wat duurt dat lang en wat
moet je uitkijken dat je de krukas niet beschadigt. De krukaslagers voelden
eigenlijk gewoon goed aan, toch heb ik ze vervangen omdat ik de spookverhalen had gehoord over lagers die het plotseling opgeven. De nokkenaslagers
liepen stroef en heb ik ook vervangen. De klepstelen hadden t.o.v. de geleiders
veel speling, ze mogen maximaal een kwart mm. hebben meen ik. Dit kreeg
nog een staartje. Het kwam erop neer dat ik nieuwe geleiders en twee nieuwe
kleppen had, die net zo veel speling hadden als eerst nadat de geleiders tot de
nodige maat waren geruimd(?). Jemig dan niet en maar gewoon zo in elkaar
gezet.
Omdat m'n studentenbeurs voor deze maand genoeg had geleden en
omdat het handboek dat ik heb erg vaag doet over de versnellingsbak heb ik
hier alleen van de olie vervangen en verder gelaten voor wat hij is. Misschien
dat ik binnenkort de lagers ervan vervang en alles nakijk. Ik heb in het verleden een versnellingsbak trauma opgelopen en daarom was ik nogal weifelend
op het uit elkaar halen van de bak. De cardan heb ik ook gelaten voor wat het
was.
Ondertussen heeft de motor een kleine 6000 km gereden en me 1 keer in de
steek gelaten. De contactpunten konden hun spanning niet kwijt, waarschijnlijk
door vettigheid. Daarnaast was het draadje van de condensator door. Het zijspanrijden heeft me echt gegrepen en ik vermaak me prima op de combinatie.
Een kruissnelheid van 80 km/uur durf ik aan te houden. Het typische is dat de
motor rond dat toerental erg fel op het gas reageert, voor een Rus dan. Nu
heb ik stemmen gehoord dat je rustig 100 km/uur kan kruisen, maar dit durf ik
niet aan omdat het ding zo veel toeren draait en ik bang ben dat ik de zooi dan
kapotdraai. Als mensen hierop willen reageren graag. Alle reacties zijn welkom.
De tamelijk lage snelheid vind ik namelijk wel een nadeel. Ik wou tenslotte een
snellere motor dan ik al had. Misschien dat ik er te zijner tijd een langere vierde versnelling in zet. Dat scheelt toch weer een beetje.
Verder remde deze motor uitgesproken slecht dus liet ik de ovale trommels
uitdraaien zodat deze rond werden. Dit hielp niet zo veel. Het typische is dat ik
de achterrem zo heb afgesteld dat 'ie net niet aanloopt en toch kan ik het rempedaal helemaal indrukken, en of ik hem nu een kwart of helemaal instamp, er
gebeurt bar weinig(nee er zit geen olie op ). De remsleutels en alles heb ik nagekeken de remstang zit min of meer haaks op de hevel van de remsleutel. De
zijspanrem heb ik losgekoppeld zodat alle kracht naar de achtterrem gaat. Dit
alles helpt dus nix. Maar ik heb verleden week de remschoenen weggebracht.
Er komt nu andere voering op die het Rus-rijden wat veiliger moet maken.
The Russian Twin
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Van de zomer, als ik tijd en geld heb wil ik er mee op vakantie. Tot die tijd er
veel mee rijden zodat als er nog wat misgaat dat het voor die tijd gebeurt.
Tot slot wil ik de mensen van GOSSIE bedanken voor hun raad, altijd luisterend oor voor de Dnepr-blues en antwoorden op domme en minder domme
vragen. Evenals de steunpunten die ik heb gebeld. Mede dankzij jullie dendert
er een legergroene Dnepr in Groningen (andere Ural/Dnepr rijders waar zitten
jullie?).

Arnaud Samshuijzen
Email G.A.Samshuijzen@student.rug.nl
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Berichtje van het secretariaat
In deze “Twin” is voor de leden die daar voor in
aanmerking komen net als de vorige keer weer een
acceptgirokaart bijgevoegd om de contributie te voldoen. Ik wil jullie dringend verzoeken om deze acceptgiro na ontvangst direct te tekenen en in een envelop
te stoppen en naar je bank te sturen.
Ik heb namelijk 40 (!) leden moeten aanschrijven onder
de “dreiging“ van hun lidmaatschap op te zullen zeggen,
omdat er tegen het einde van het jaar nog steeds niet was
betaald. Gelukkig heeft een groot aantal leden dit zich
aangetrokken en alsnog betaald. Een paar leden hebben formeel laten weten hun lidmaatschap op te willen zeggen. De personen
die niets meer van zich hebben laten horen zijn statutair geroyeerd. Dus mensen betaal zo snel mogelijk, want dat bespaart mij veel werk en de club een
hoop postzegels.

Luijt Postma
De onderstaande leden hebben opgezegd, of zijn statutair geroyeerd:
-Baal van Baalen
-Steef Stadelmaier
-Jan Ballast
-Hans van Tilburg
-Jos Barten
-Peter Vader
-Rob Fenstra
-Chris Vercamp
-Jaap ten Heuvel
-Rudi Walhout
-Pieter Hof
-Willem Wubs
-Hartwig Horst
-Joop Huijsing
-Hans Knippenbergh
-Cor Langbroek
-Peter Mazzavillani
-Tonnie van Osch
-Rieks Padje
-Bennie Rieksma
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Ruinen
Langenboom
Witharen
Ede
Montfoort
Hellevoetsluis
Haarlem
Deerlijk
Zwolle
Vriezenveen
Nijbeets
Hasselt
Arcen
Woerden
Maasbree
Velserbroek
Woerden
Rosmalen
Usquert
Losser
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