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Als je naar Spanje gaat op vakantie, pas dan op!
Hij is weg voor je er erg in hebt !!!
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In memoriam
Beste Mensen,
met verbijstering hebben wij kennis genomen van het bericht dat ons lid
Jan Dirk Burggraaff op 30 mei jongstleden tijdens het berijden van zijn
Dnepr uit ons midden is weggenomen.
Velen van ons zullen zich Jan Dirk blijvend herinneren als een vrolijke, sociale en onderhoudende kerel, die met veel enthousiasme kon vertellen
over zijn motor en zijn beroep van duiker bij de Koninklijke Marine.
Wij wensen zijn nabestaanden alle kracht toe die nodig is om dit grote
verlies te dragen.

Het bestuur van de U.D.C.N.
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Van de Voorzitter
Het mag dan zomer zijn, maar de laatste twee weken lijkt het er niet erg op.
Het water plenst al dagen met bakken uit de lucht. Als het dan even droog is
en je op je Russische ros springt wordt je al snel weer getrakteerd op een
hoosbui. Ik moet dan ook regelmatig mijn zijspan bak leeg hozen en begrijp nu
ook waarom ze het in Duitsland een boot noemen, kortom het zomert weer
lekker op zijn Hollands.
Het voorjaarstreffen en het zomertreffen zitten er weer op.
Gezellig toerritje, vuurtje, biertje, en hier daar wat gerammel van steeksleutels.
Kortom weer geslaagd dacht ik.
Het is weer tijd om vakantie te houden. Mocht je in deze periode nog een treffen willen bezoeken dan ben je welkom bij de Duitsetreffens in Lehnstedt en
in Oberhausen. Het eerst volgende UDCN treffen is weer in september.
Zie de agenda
Wens ik iedereen nog een hele fijne en droge vakantie toe en mocht je met je
motor op vakantie gaan laat de redactie dan eens iets weten van je ervaringen.
Tot ziens

Jan Wassenaar

Van het Secretariaat :
Uit het hoge Huizen komen weer de verontruste berichten binnen over het uitblijven van betalingen van onze leden. Wil iedereen die zijn contributie nog niet
betaald heeft dit alsnog doen. Anders vervalt het lidmaatschap en krijg je de
volgende Russian Twin (al) niet meer in de brievenbus.

Het secretariaat
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Stoelverwarming in je Ural???

Van de Redactie,

Ja ja, ik heb stoelverwarming in het bakkie. Mijn
vriendin heeft het nog wel eens koud in de bak.
Normaal zit ze bij mijn andere motor achterop en
daar krijg je een beetje warme lucht van het motorblok. Maar ja, als je in het bakkie zit krijg je
die niet meer omdat er een metalen scherm tussen haar en het blok zit.

Eerst maar eens beginnen met een paar rectificaties want het vorige boekje
hebben we weer goed gescoord met foutjes. Ten eerste ging het al fout bij de
inhoudsopgave. Bij veel mensen was die niet leesbaar of zat het binnenwerk
omgekeerd in de kaft. Niet helemaal de bedoeling maar hopelijk gaat dit
voortaan weer wel goed.

Dus na een hoop gepeins een oplossing gevonden. Een elektrische (keramische) kachel op 12 volt. Deze gaf geen of niet genoeg warmte omdat alle warmte uit de bak gezogen werd door de rijwind. Dus
afgekeurd !
Zie ik ineens in de conrad elektronica gids een stoelhoes met ingebouwde verwarming. Besteld en uitgeprobeerd in de auto.
Nou dat ding heeft dus
twee standen koken en
braden. Perfect voor in
de bak dus. Relaistje aan
de dynamo gekoppeld
zodat de verwarming het
alleen doet als de motor
draait en koken maar.
Misschien dat er nog andere mensen zijn met klachten over kou in de bak. Dan
is dit misschien wel een mooie oplossing.
Groeten en rij ze

Kawadevil en WitchOne

Daarnaast is bij het artikel van Kadir van Loohuizen een stuk van de opmaak
van Frans de Wit weggevallen. Hij had nog met veel moeite een aparte kop
gemaakt voor het boekje maar helaas is die niet overgekomen tijdens het maken van het origineel voor de drukker.
Deze keer in jullie vertrouwde Russian Twin enkele verhalen van leden over de
afgelopen treffens van dit jaar, verhaaltje over warme billen in de bak en niet
op de laatste plaats de start van een serie artikelen waarin de historie van het
Russische stalen ros onder de loep genomen wordt. Hopelijk zullen we hiermee
een hoop onduidelijkheid teweegbrengen, euh oplossen natuurlijk.
Voor wat betreft het najaarstreffen is nog niets zeker over de exacte lokatie.
Zodra we deze weten melden we het met een nieuwsbrief. De datum ligt natuurlijk wel vast en qua lokatie beloven we enkel dat het in het zuiden des
lands zal plaatshebben, dit als contrast tegen de Noordelijke lokatie van afgelopen zomer.
De zomervakantie is voor de meesten of begonnen of al weer aflopende, hopelijk hebben we de tijd goed benut met rijden en/of sleutelen zodat we ook in
het herfstseizoen goed kunnen gaan genieten van de geneugten van een zijspanbak. Voor hen die nog moeten en naar Spanje willen alvast een waarschuwing, zie ook bladzijde 34.
Groeten,

Jos en Benno
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Voorjaarstreffen 2002
Het moest weer eens gebeuren. Het is voorjaar, dus de hoogste tijd om het
jaarlijkse voorjaarstreffen te houden. Deze keer is er voor het oosten van het
land gekozen. De lokatie is een stuk grasland bij een boerderij in Hoge Hexel.
Dit terrein wordt wekelijks gebruikt door de lokale scouting en wordt daarnaast
af en toe verhuurd aan groepen. Dit keer dus aan de UDCN.
Er is een tot kantine omgebouwde varkenstal met kookgelegenheid en toiletten
en, zeer belangrijk, aan de rand van het veld is een grote plaats waar naar
hartelust een kampvuur gestookt kan worden. Na een ritje van ongeveer vijftig
kilometer, arriveren wij in de loop van vrijdagmiddag. Er zijn al diverse leden
aanwezig, de eerste tenten staan en het kampvuur brand. We zetten de bus
aan de rand van het veld, parkeren de motor er naast en beginnen vervolgens
met het eerste rondje handen schudden. Er volgen nog diverse van deze rondjes, waarbij we bekende en - voor ons totnogtoe - onbekende leden tegenkomen. Ondanks de slechte weervoorspellingen valt de opkomst erg mee. Gedurende de middag en avond komen er steeds meer leden het terrein oprijden.
Na een door Luit gebakken visje te hebben verorbert, stappen we op de motor
en rijden naar het zeven kilometer verderop gelegen Wierden om daar bij de
lokale Chinees even een maaltijd weg te werken.
Bij terugkomst is het kampement verder uitgebreid. We schudden weer de nodige handen, om ons vervolgens bij het kampvuur te posteren, waar het goed
vertoeven is, tot het laat in de nacht begint te regenen. Dit is voor ons het teken om te gaan slapen.
's Morgens blijkt het grasveld, dankzij de vele nog steeds aanhoudende regenval, behoorlijk drassig. In de kantine staat een lange tafel klaar waar we gezamenlijk, onder het genot van een verse bak koffie, ontbijten en proberen wakker te worden. Aan het eind van de morgen klaart het op. Er wordt besloten
om rond half drie te vertrekken om een verkorte versie van de, totnogtoe uitgestelde, tourrit te rijden. Ik heb de eer om bij Frans de Wit in de bak van zijn
Chinese combinatie mee te mogen. Dit is een geheel nieuwe ervaring voor mij
en ik moet zeggen dat het leven van een bakkenist nog niet zo slecht is. Frans,
bedankt.
Rijdend door het mooie Twentse land, trekken we zoals gebruikelijk behoorlijk
aandacht en tijdens de tankstop komt de pliesie ons ook nog even observeren.
Volgetankt brengen we een bezoek aan het oorlogsmuseum in Vriezenveen. Dit
museum is een particuliere verzameling objecten, krantenknipsels en propaganda materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Na dit bezoek vervolgen we de
tourtocht. Tussen Mariënberg en Ommen krijgt Henk problemen met zijn
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Halverwege hadden we een stopje
bij een molen toen
het leed geschiedde.
PECH ? Ja, en nou
eens niet met een
Rus maar met een
meegenomen Italiaan. Natuurlijk, de
beproefde
spaghetti-elektriek
van de Italiaan
deed zijn werk
weer voortreffelijk
en
veroorzaakte
een hoop storingen bij Claus zijn
machine.
Gelukkig lopen er altijd happige types rond die graag sleutelen. Het leed werd
tijdens de koffie verholpen zodat we weer gezamenlijk verder konden tuffen.
Terug op het terrein werd het tijd om de motorbeheersing van de leden eens
te beproeven met allerlei spelletjes die op de motor uitgevoerd dienen te worden. Wel waren ze oorspronkelijk voor tractoren bedoeld dus ik ben bang dat
ze voor ons onbewust wat moeilijker waren dan voor een trekker met twintig
kruipversnellingen.
Vanwege wat tijdgebrek hebben we slechts één spel beoordeeld, het touwtrekken met een plank vol met flessen. Hier kwam de beheersing van de motor
zeker bij kijken en de uiteindelijke winnaar bleek hierin Arno Bouwman te zijn.
Gezien zijn moeite om op drie wielen te blijven rijden een wonderbaarlijke
prestatie.
Het avondeten was dit keer eens niet de geijkte BBQ maar een Chinese maaltijd, voldoende voedsel en voor de verandering zeker niet slecht. Na het eten
werd het voor Dorine en mij helaas al weer tijd om terug te gaan dus de gebeurtenissen op de zaterdagavond en zondag houd je nog te goed.
Groet,

Benno

P.S. Het was gezellig. Jos.
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pogingen werd die avond getracht deze kachel ook roodgloeiend te stoken zoals we met kachels gewend zijn te doen. Met dit exemplaar bleek dit toch
moeilijker dan verwacht. Het tevens gelijktijdig uitgevoerde kwaliteitsexperiment waarbij de kwaliteit van het gemiddelde bierblikje bij hogere temperaturen werd beproefd bleek ook al minder resultaat dan verwacht op te leveren.
Guiness blijkt slechte blikjes te maken met een goede inhoud. Van de overige
bieren was het blikje wel goed, maar ja dat gooi je meestal weg, toch !!.
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Dnepr. Hij stopt, evenals wij en nog een aantal combinaties die achter Henk
reden, terwijl de rest doorrijd. De Dnepr begint meteen zijn plaats te markeren
en enige tijd en gesleutel later wordt de diagnose -afslepen- gesteld. Henk
blijft achter met de Dnepr en een collega Dnepr gaat een elastische sleepkabel
halen om Henk weg te slepen. De rest van de achterblijvers vervolgt de route
richting Ommen waar de grote groep de koffie al achter de kiezen heeft.

De volgende ochtend eens een rondje langs het verzamelde motorschoon gemaakt en bij diverse mensen over de veranderingen aan de fietsen staan babbelen. Toen we richting de toerrit gingen heb ik dit keer eens een lift geregeld
bij Arno in de bak. In de bak zitten heeft af en toe voordelen, zo is het gemakkelijker om over slechte remmen te praten, dan proberen bij te remmen voor
de voorliggers. Bijna was het nog gelukt een schaap mee te nemen voor het
avondeten, maar toen Jan zei dat het toch Chinees werd hebben we dat idee
maar losgelaten. Voor de rest was het een mooie rit langs dijken, dijken en
dijken.

Bij het binnen rijden van Ommen zijn we net op tijd om achter de grote groep
aan te sluiten, die van de parkeerplaats wegrijd. Dus, geen koffie voor ons.
Via o.a. Den Ham gaan we weer terug naar Hoge Hexel. Hier zijn ondertussen
nog meer leden gearriveerd, zodat we weer de nodige handen kunnen schudden.
Nu breekt de tijd aan voor de officiële kant van het weekend, de Algemene
Ledenvergadering. Het verslag hiervan zal ongetwijfeld elders te lezen zijn.
De zaterdagavond wordt traditioneel gevuld met BBQ, een drankje en vooral
gezelligheid.
Zondagmorgen, na een korte nachtrust, staat in de kantine het ontbijt met verse koffie op ons te wachten. Na dit ontbijt gaan wij de boel al weer inpakken.
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We moeten op tijd naar huis, omdat ik vanmiddag om kwart voor drie weer
moet werken. Het verlaten van het grasveld geeft als gevolg van de vele regen
nog wel een probleem. De ingang is veranderd in een grote modderpoel. Eerst
rijd ik zonder problemen de motor het veld af. Gesterkt door deze ervaring
stap ik dus achter het stuur van de bus. Deze is enigszins weggezakt, maar
met enig beleid krijg ik hem van zijn plaats. Nu het veld nog verlaten. Helaas
loop ik vast in de modder, dus maar weer achteruit. Ik hoor dat er nog een
alternatieve uitgang is en nu blijkt het voordeel van een kleine bus. Ik kan net
de draai tussen de bomen door maken en zo op eigen kracht het terrein verlaten. De andere bussen en de caravan worden uiteindelijk met behulp van een
tractor van het veld gesleept. Na afscheid te hebben genomen, rijden we weer
naar huis, daar snel douchen en naar de baas toe.
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Aangezien de Hoffmannetjes ook al gearriveerd waren was het voorbereidende
sjouwwerk al gedeeltelijk gebeurd toen wij aankwamen. Één van de leuke
overgebleven klussen was het verzamelen van sheepshit van het kampeerveldje. Vol overgave hebben we ons dus maar gestort op het verwijderen van de
meeste hopen. De kampeerders die nog wat vreemde smurrie onder hun tent
aantroffen bied ik hierbij mijn nederige verontschuldigingen aan. Op een gegeven moment zie je door de hopen het gras niet meer en vergeet je er wel eens
één. Toen de ergste smurrie verwijderd was een keer een tractor eroverheen
gejaagd en het veld zag er weer prima uit.

We kijken terug op een geslaagd voorjaarstreffen 2002. Ik ben blij dat wij en
al die anderen die er waren, zich niets hebben aangetrokken van de ongunstige weervoorspelling. Bij deze wil ik dan ook de mensen die dit weekend georganiseerd hebben bedanken voor hun geweldige inzet.
Hopelijk tot ziens op het zomertreffen,

Eugène

Toen vrijdagmiddag de motorgeluiden lang uitbleven werd ik al even bang dat
de mensen hun visa en paspoorten vergeten waren en de grens naar Friesland
niet over mochten. Toen de eerste bezoeker, notabene een Duitser met een
Italiaanse Guzzi, zich meldde werd die angst al snel weggenomen. Langzaamaan begon het vol te druppelen en kwamen alle bezoekers zich toch braaf melden. Tijdens het eten bleek al snel dat iemand vergeten was het schrikdraad af
te koppelen (sorry Ruud) maar dat werd alras gecorrigeerd na wat krachttermen van de ongelukkige Lijdenaar !!
Diezelfde avond werd het tijd om eens een poging te wagen om het siersmeedstuk van Jan, ook wel Kachel genoemd, te gaan testen. Met verwoede
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Zomer in Friesland.

Ik en mijn Dnepr... Ural ... of was het nou toch... LAAT MAAR.

Het kan friezen of het kan dooien, maar zoals het weer er dit weekeinde voorstond zat er meer dooi dan fries in. Weliswaar zoveel dat het als hemelwater
op ons neer leek te gaan dalen maar het viel nog alles mee.

Er was eens ......

Om even aan het begin te beginnen, het was weer tijd voor het jaarlijkse zomertreffen. Dit keer hebben we de provincie Friesland weer eens opgezocht en
wel het gedoente van de Familie Wassenaar. Gelukkig is daar in Friesland de
grond nog goedkoop en heeft er altijd nog wel iemand een veldje liggen waar
we terecht kunnen. Dit keer was het op een schapenweide van de familie Wassenaar in St. JacobiParochie of St. Jabik zoals de inlanders het zeggen.
Dit keer hadden we vanwege tijdgebrek besloten om maar eens zonder motor
met enkel de Camper en honden af te reizen richting Friesland. Dat we niet de
enige waren die besloten dit zo te doen bleek later. We kunnen de club wel
hernoemen naar U.D.C.C.N, Ural Dnepr Camper Club Nederland want wat waren er al weer veel van die dingen aanwezig. Omdat Dorine en ik vroeg ter
plekke waren hadden we nog een prima de luxe plek. We parkeerden de bus
vlak voor het kampeerterrein. Op donderdag en vrijdagmiddag begon het werk
om het veldje en omgeving geschikt te maken voor tijdelijke bewoning.

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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Ik was al een tijdje op zoek naar een motor met zijspan. Zoals je weet is dat
vrij prijzig, zeker als je onder de bekende merken gaat kijken. Dat was voor mij
geen optie, dus dat plan werd maar even in de koelkast gezet.
Totdat ik op een gegeven moment met Ruud (Korpershoek wel te verstaan) in
contact kwam en die reed dus op een Ural.
Ruud wist van mijn plannen om ooit eens een zijspan te berijden dus die heeft
mij min of meer warm gemaakt voor een Russisch zijspan.
Ruud belde mij op een dag op of ik zin had om mee te gaan naar, Jawel, Vehikel.... Wij lopen daar een beetje rond te struinen totdat we bij een standje
komen waar er een paar
Dnepr zijspannen stonden (liefde op het eerste
gezicht). Maar.... Één
probleem geen Nederlands kenteken, nee he
Shi...!!!! Maar, er stond
een Amsterdammer en
die melde dat hij nog een
zijspan had staan. Gegevens uitgewisseld en
Ruud is voor mij dat ding
op gaan halen.
(zo zag hij er uit toen ik hem voor de deur had staan …
heb ik , kost dat , he....help?...)

Ruud tegen mij, Erik dit wordt nog een mooie fiets ..... Jaja!!. Slapenloze nachten, droom er zelfs nog wel`ns van. Maar dan ga je toch beginnen, gelukkig
via mijn werk een hoop kunnen doen;
stralen, coaten enz.… Dus op een gegeven moment werd het toch wel
wat ... het begon zowaar op een motorfiets te lijken.
Deel 2 komt er aan.

The Russian Twin

Erik
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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. Mocht je toch nogmaals willen adverteren ermee, geef het
dan even opnieuw door aan ons !
Te koop aangeboden : 7-7-2002 :
Zijspan compleet geremd, Geschikt
voor Ural/Dnepr, incl. reservewiel,
zeiltje en windscherm €400,-, Dnepr
MT11 + zijspan, zwart, bouwjaar
1985, wel invoerpapieren maar geen
kenteken, €1025,- , Ural M67/33 +
zijspan, donkergroen, Bouwjaar
1982, wel invoerpapieren geen kenteken, kosten € 1250,Te bevragen bij : Jan van Gend,
033-4614489 of 06-20449783
Te koop aangeboden: 12-6-2002 :
Chang Jiang 750 cc zijklepper met
zijspan, kleur zwart, bouwjaar 1996.
z.g.a.n. 12 volt, Electrisch startend,
achteruit versnelling, Wehrmachtstuur/koffer. Prijs 3300 Euro. Info :
Menko 020-6797282 (8-18.00 uur)
of Henk 020-4904237.
Te koop aangeboden: 12-6-2002 : te
koop Ural M72 bouwjaar 1956, in
goede staat met zijspan 2000 euro,
is net gereviseerd, G. de Boer, WH
Bosgrastraat 31 Oude Pekela tel.
0597 61 81 52
Te koop aangeboden: 12-6-2002 :
Goeie Ural M63 solo, origineel NLPagina 10

kenteken, bouwjaar 1972, Euro 1.750,C. van Helmond, 030-2545366.
Te koop aangeboden: 12-06-2002 :
DDR-scooter IWL Berlin, NL-kenteken,
bouwjaar 1961, Euro 1.200,--. Tevens
eentje compleet, bouwjaar 1959 + diverse extra onderdelen om te restaureren of om op te parasiteren, Euro 450,C. van Helmond, 030-2545366.
Gezocht : 2-6-2002 : Bruikbaar of makkelijk reviseerbaar Ural (geen Dnepr)
motorblok, al dan niet met versnellingsbak of eventueel zelfs met een
sloop-motorfiets er nog aan vast. Als je
iets hebt graag een seintje... 0263211657 / caputtski@gmx.net.
Gezocht : 23-5-2002 : Wij zijn op zoek
naar een gereviseerd motorblok voor
onze Dnepr MT16, evt. met inruil van
het oude blok. Weet je iemand, bel dan
even met Frenk en Mirjam 0653294468 of 023-5396638 of mail mailto:mkraan@paulusschool.xs4all.nl
Gezocht : 21-4-2002 : Zuiger, Zuiger 0
of liefst 1e overmaat voor een IZH Jupiter type 5. 350 cc tweetakt. 2 cilinder. Robert, 050-3022979
The Russian Twin
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Met het deksel op de pan aan de kook brengen, dan op een zacht pitje 30 minuten laten doorkoken.
Hierna de twee bouillonblokjes, wat zout en peper toevoegen en nog 5 minuten laten doorkoken.
Het eigeel en de smetanasaus in een soepterrine doen en er de spinaziesoep
langzaam overheen gieten, waarbij u krachtig roert om alles mooi te binden.
Desgewenst enkele druppeltjes citroensap en wat geraspte nootmuskaat toevoegen.

Vkoussno !!
Serveersuggesties :
Bij het opdienen legt u in elk bord een overlangs gesneden hardgekookt ei.
Tip van de sommelier :
Deze maaltijd laat zich zoals vele Russische gerechten goed vergezeld gaan
van een fles ijskoude wodka.
Tip van de redactie :
Preventieve inname van wodka kan bij de meeste gerechten ook geen kwaad.
Voorkomen is beter dan genezen.

Onderdelen voor de

Chang Jiang 750
Ural M72
BMW R71

De Fietserij
Diamantstraat 19
1074 GA Amsterdam
Tel /Fax : 020-6797282
(Onderdelen halen ? ,
Graag eerst even bellen!!)

Open:

The Russian Twin

maandag t/m donderdag 8.00 uur—18.00 uur
vrijdag 11.00 uur—18.00 uur
14.00—15.00 uur gesloten.
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De nieuwe Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

Gezocht : 14-5-2002 : setje carburateurs ter vervanging van lekke dellórto's., vliegwiel om uit te balanceren
of een uitgebalanceerd vliegwiel Daarnaast div. onderdelen die kapot kunnen gaan gezocht wegens de neiging
tot spontaan desintegreren van mijn
MT-11.

Telegrafisch is uit het hooggelegen en winterse
Huizenskinoburg het volgende gerecht aan ons
toegestuurd.
Onze kok had zich daar tijdelijk verschanst nadat
opstandige bezoekers van zijn restaurant naar
hem op zoek waren gegaan na consumptie van
het vorige gepubliceerde recept.
Omdat hij toch aan ons, bikkelharde Russenrijders, deze gerechten wilde blijven toevertrouwen, hierbij het volgende gerecht,
ook geschikt voor de lange hete zomers zoals we die hier in Nederland kennen.
(SHPINATOVI)
Russische spinaziesoep met hardgekookte eieren
Deze gezonde, smakelijke soep wordt vooral in Noord Rusland opgediend.
Ingrediënten voor 6 personen :
1
1
6
75
2
1
1
3

Ural Dnepr Club Nederland

kilo verse spinazie
flinke geschilde en in stukken gesneden ui
hardgekookte eieren
gram Boter
kippenbouillonblokjes
eidooier
dl. smetanasaus (zie het recept in een van de vorige twins)
flinke, geschilde en in stukken gesneden aardappelen

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 0505736937 of mailto:G.A.
Samshuijzen@student.rug.nl
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:0306041478

Nummer 48, juli 2002

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 mailto:dorpmans@wxs.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 reserveonderdelen. Vraagprijs € 1000,- Tel:
0318-471722, Dhr. Brunekreeft, Elst
(Utrecht)

Kooktijd : Ca. 35 minuten
Bereidingswijze :
De spinazie met koud water wassen en in stukjes snijden
In een grote pan de gesneden ui in de boter fruiten
De aardappelen en de spinazie erbij voegen
Goed door elkaar roeren.
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Geschiedenis van de Russische motoren (Deel 1)

Energieweg 26,
4691 SG Tholen
Ind. Terrein Welgelegen

Er bestaat al lang een wens, en de vraag van vele leden hoe het nu eigenlijk zit
met de historie van de Russische motorfiets. Er is bijna geen documentatie te
vinden of te krijgen van deze historie. Zelfs in het Russisch is er weinig te vinden. Er doen wel vele verhalen, al of niet juist, de ronde. Wij zullen trachten een
zo compleet mogelijk beeld te gaan geven in de komende nummers van de
Twin. Suggesties en aanvullingen vanuit de leden zijn altijd zeer welkom.

Tel. 0166 - 605422
Fax 0166 - 605421

Om te beginnen met de historie van de Russische motorfietsen nemen we dit
keer de TIZ-motoren onder de loep. Dankzij ons Time-Team medewerker en erkend motorfietshistoricus R. Hoffman is dit verhaal tot stand gekomen. In de volgende nummers zullen er nog meerdere delen uit deze reeks gaan volgen.
Time Team:

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

Robert en Jos

TIZ
Over de TIZ fabrieken kunnen wij eigenlijk weinig vertellen (het begint al goed).
De historische gegevens zijn ons niet bekend. We kunnen wel vertellen dat TIZ
staat voor Taganrogsky Instrumentalny Zavod wat zoveel betekend als de Instrumenten fabriek uit Taganrog. Deze plaats bevindt zich in de buurt van
Rostov en is gelegen aan de Zee van Asov. In deze Ukraïnse stad stond van
1935 tot 1943 de TIZ fabriek. Voor zover wij weten bestaat deze fabriek niet
meer. Wij veronderstellen dat de fabriek tijdens de 2e W.O. hetzij door de Nazi´s
of wel door de Russen zelf ontmanteld is. De Nazi´s waren destijds in hun
´drang nach Osten` tot in de Ukraïne doorgedrongen.
Er zijn in deze fabriek verschillende motorfietsen gemaakt. In Nederland zijn er
momenteel (bij ons bekend) twee motoren uit deze fabriek in omloop. Het gaat
hier om het type TIZ AM-600. Waarschijnlijk is deze motor speciaal voor het leger gemaakt. De motorfiets is een kopie van een BSA Sloper zijklepper. Dit Britse
model stamt uit het begin van de jaren 30. Op één of andere manier is de motorfiets in de Sovjet Unie terecht gekomen, wellicht gewoon door de Russen gekocht. Daar heeft men een kopie van de motor gemaakt en op bepaalde punten
aangepast. Zo is er niets van de Engelse maten op de motorfiets terug te vinden.
Alles werd aangepast naar het metrische stelsel. Het 595 cc tellende blok is een
1-cilinder 4-takt. De magneetontsteking zorgt voor de vonken terwijl een dynamo en een accu zorg dragen voor de verlichting op deze fiets.
Van deze motorfiets zijn drie typen bekend. Zij verschillen onderling door lichte
wijzigingen in het motorblok. De koeling is in de latere versies verbeterd door
een groter carter. Voor zover bekend werd de fiets in oorlogstijd voornamelijk
gebruikt voor koeriersdiensten, alhoewel wij een plaatje hebben (zie foto) van
een exemplaar met een mitrailleur.
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DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPANAANDRIJVING

TEVENS DIVERSE GEBRUIKTE MOTOREN

ALLE MOTORFIETSEN WORDEN UITERAARD MET
KENTEKENS GELEVERD

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

ONDERDELEN VOOR ZOWEL URAL ALS DNEPR UIT
VOORRAAD LEVERBAAR

EIGEN IMPORT
The Russian Twin

Pagina 25

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 48, juli 2002

Gossie is verhuisd
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TIZ-AM600 of simpelweg AM-600

Gossiepietje, na jaren is het dan eindelijk gebeurd. Gossie is verhuisd naar
Tholen, nabij Bergen op Zoom gelegen (klinkt dichterbij dan Zeeland). Toen ik
afgelopen weekeinde eens een keer tijd had om te gaan kijken was de verrassing aangenaam. In het nieuwe pand is voorlopig ruimte genoeg om alle spullen overzichtelijk een plekje te gaan geven. Het is goed bereikbaar en de koffie
staat nog steeds klaar natuurlijk. Ga eens een kijkje nemen als je in de buurt
bent.

Productiejaren :
Aantal:
Motor:

Namens het bestuur van de Ural Dnepr Club Nederland gefeliciteerd met het
nieuwe pand en hopelijk krijgen we binnenkort nog een openingsfeestje met
feestaanbiedingen.
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.

1935-1941-1943
onbekend
16pk/3800 tpm, 1-cil, 4-takt Zij
klepper van 595cc
Boring/slag:
85/108 mm
Compressie:
4,8...5,0 : 1
Bougies:
18 mm
Carburateur:
MK-17 (type Amal)
Ontsteking:
magdino MD-1
Accu:
6V3MT-16
Aandrijving:
ketting
Zadel hoogte:
700mm
Wielbasis:
1420mm
Grondspeling:
125mm
Versnellingsbak: los,4-versnellingen
Gewicht:
185 kg (droog),
205 kg (rijklaar)
Max.snelheid :
95 km/h (solo),
min. Snelheid:
13 km/h
Banden:
4x19 inches
Tank inhoud:
17 L
Verbruik: 5,7 L/100km

Vanuit richting Zeeland staat Tholen al aangegeven op de A58
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Voorjaarstreffen te Hooge Hexel 3, 4 en 5 mei 2002
Dit maal een voorjaarstreffen in het Oosten van het land. Of all places Hooge
Hexel. Of was het nou Daarle, daar wil ik van af wezen. Een plaatsje gelegen
bij Wierden en nog dichter bij Vriezenveen. Rudi Walhout had dit keer de
stoute schoenen aangetrokken om het treffen te organiseren. En ik moet zeggen hij heeft zich met verve van deze taak gekweten. Daarover later meer.
Op vrijdagmiddag 3 mei de motor gepakt en bepakt en via de snelweg richting
Twente gereden. Het weer was vooralsnog best aardig. Een grijze lucht met af
en toe een waterig zonnetje. Rond vieren kom ik aan. Het blijkt een groot
grasveld te zijn, dat aan een zijde wordt begrenst door een bomenrij. Het geheel hoort bij een boerderij, waarnaast enkele schuren en gebouwtjes staan.
Één ervan is ingericht als clubhuis voor de scouting. Er is een grote langgerekte zaal met een klein keukentje waarin Nutte Visser vrijwel continu aan het koffie zetten is. Ik zoek een plekje uit, zet mijn tentje op en raak aan de praat. De
lucht van versgebakken vis zweeft als parfum over het terrein. Onze clubkok is
weer eens aan het bakken! Inmiddels brandt ook het kampvuur al.

Ural Dnepr Club Nederland

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!
UDCN
Het `Struik´ maaltijdje blijft in de tanktas zitten. Benno en ik besluiten ´uit`
eten te gaan en belandden daarvoor in de kantine van een belendende camping. Benno neemt spare-ribs en ik besluit het vloermatje in zigeunersaus te
bestellen. Het geheel wordt afgemaakt met groenten van het seizoen en de
streek. Ook dit deel van Nederland blijkt een asperge gebied te hebben en zo
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Clubwinkel
Hans Wakka
050-5413846
856302 t.n.v. J.B. WakkaUDCN te Groningen

Bestellingen:
Vooraf contact opnemen met Hans over het gewenste boek, daarna geld
overmaken op de clubwinkel rekening. De prijzen zijn inclusief B.T.W., en
porto in Euro (€), wijzigingen voorbehouden.
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

8,00
8,00
9,00
11,50
9,00
11,50
9,00
11,50
11,50
9,00
126
11,50

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

Dnepr
K750
K650
MT9-10
MT9-10
MT10/36
MT10/36
MT10/36
MT11
MT16
MT11-16
MB750
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verschijnen er heerlijke
verse asperges op tafel.

Beheerder:
Tel:
Giro clubwinkel :

Type

Ural Dnepr Club Nederland

115
96

Als we terug komen, zijn
er al heel wat meer treffengangers die hun tentje
opgezet hebben. Het
kampvuur brandt lekker
en iedereen schuift aan
omdat het inmiddels toch
aardig fris geworden is.
Het wordt gezellig en
laat. De volgende ochtend weer vroeg opgestaan. Het ontbijt staat
klaar in de eetzaal. De
koffie pruttelt onder toezicht van Nutte. Rudi doet
zijn best om het iedereen
naar ´t zin te maken. Er
is van allerlei lekkers op
brood.
Na het ontbijt is het tijd voor het bestuur om eventjes wat dingen op een rijtje
te zetten voor de ALV die vandaag zal plaatsvinden. Geheel tegen de traditie
in, zal deze plaats vinden na de toertocht! Hebben we dan zoveel te vertellen?
We zijn onze reputatie als kortst vergaderende club nu definitief kwijt. We trekken ons terug in een klein kamertje, terwijl er elders op het terrein, in een
schuurtje tussen de maaidorsmachines, druk wordt gesleuteld aan een motor.
Zeker weer een Ural of een Dnepr? Ja, maar dit keer met een Duits hartje. Een
koppeling die het begeven heeft wordt tussen het hooi uit elkaar gehaald. Ook
op andere plekken wordt gehunkerd naar onderdelen. Helaas deze komen pas
tegen de avond aan met een bode uit Oberhausen. Ondertussen heeft Rudi
alles onder controle. Voor alles is gezorgd; hout voor op het vuur, bier, ontbijt
en de BBQ voor vanavond.

14,75

The Russian Twin

´s Middags beginnen we met de toertocht. Altijd weer een happening wanneer
een groep van zo´n 30 motoren (waaronder natuurlijk veel spannen) zich in
beweging zet. Dit keer rijden we rond in de buurt van Vriezenveen. Aldaar bezoeken we een oorlogsmuseum. Hierna rijden we nog wat verder door de
streek. Onderweg krijgt Henk Bakker last van wat winderigheid. Het ploft en
knalt van alle kanten. Ik zit bij Henk van der Ham in de bak en we rijden achter hem. Ik voorspel dat er spoedig iets zal gebeuren. Het vermogen neemt
The Russian Twin
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steeds meer af en Henk B. kan de stoet niet meer bijhouden. Een laatste grote
knal en zijn motor laat alles lopen. Een koppakking ligt eruit. Er wordt druk gesleuteld aan de kant van de weg. Uiteindelijk wordt besloten om de motor
maar terug te slepen naar het treffen terrein. Pechprijs voor Henk!!!
Ook wij rijden terug naar `huis´. De kudde staat ons in het volgende dorp netjes op te wachten. Gezamenlijk rijden we verder. Terug op het terrein vindt de
Algemene Leden Vergadering plaats. Dit keer weer iets langer dan vorig jaar.
Tijdens de BBQ (uitstekend) barst een bui (niet uitstekend) los. Tot dan toe
hadden we het redelijk droog gehouden. We verdwijnen met BBQ en al onder
de afdakjes. Het blijft gezellig en ook nu wordt het weer laat. De volgende ochtend is het weer druilerig. Na het ontbijt pakken de meeste mensen hun boeltje bij elkaar. Het gras is inmiddels zeer drassig geworden. Vooraan ligt een
natte zwarte plerk waar iedereen zich doorheen moet ploeteren. Het blijft de
rest van de dag regenen. Ik besluit weer de snelweg te nemen, maar ga er dit
keer bij Hilversum af. Binnendoor rijdt ik richting Noordwijk en kom langs plekken waar ooit ook eens treffens waren. Ze liggen er verlaten en nat bij, wachtend op een volgende keer.
Rest mij Rudi te bedanken voor een zeer goed georganiseerd treffen. Welk ander lid trekt nu de schoen aan? Bedenk dat je het nooit alleen hoeft te doen!
Heb je een leuk terrein op het oog, meldt het dan aan één van de bestuursleden! We komen er dan met elkaar wel uit.
Groeten

Dnepr Motoren
Dnepr Onderdelen
Uit voorraad leverbaar

Jos

Rechtstreeks import uit de Oekraine
Frans van Loon
Middelste Groes 11
5384 VV Heesch
Tel: 0412-454445
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Puzzelen :
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Agenda 2002

voor deze keer eens geen kronkelige Crypto van Luit maar een simpel zoekplaatje deze keer, wat is het onderdeel dat op onderstaande foto afgebeeld
staat en let op, ik wil de exacte benaming en het goede motortype hebben van
deze onderdelen van de motorfiets. Inzendingen naar de redactie natuurlijk.

9-10-11 augustus
Treffen bij Jorg Warnke Am Steingrab 14 D-27628 Lehnstedt , zie ook de
flyer op de volgende bladzijde
23-24-25 augustus
Treffen bij Team Oberhausen info www.ural-team.de
31 augustus 2002
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 in een nieuwsbrief binnenkort.
28 September 2002

De vorige crypto had een aantal inzendingen en uit de overvloedige reeks hebben we de meest correcte gekozen. Met slechts één fout was dat:

Ineke Arens
Kerkstraat 37
4196 AA Tricht

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.
Vooraankondiging :
Tweede Onderdelenbeurs
Wintertreffen 2003

Ineke, je prijzen zijn onderweg. veel plezier ermee.
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M. TJAARDA ASSURANTIËN
Voor onafhankelijk advies
Wij verzekeren uw motor(en) met de volgende extra's:
∗

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

∗

In vrijwel alle gevallen: GRATIS verhaalsbijstand bij 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

∗

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

: Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

Vraag eens vrijblijvend advies!
M. Tjaarda Assurantiën
Kastanjelaan Oost 33
6741 DT LUNTEREN
Tel/Fax: 0318.485878
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