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Van de Voorzitter
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Wanneer en hoe en met wie kan nog alle kanten op. Als er lezers zijn die
van onderstand artikel de kriebels krijgen en ook wel eens zoiets willen dan
stel ik voor om zich te melden bij mij. Misschien kunnen we dan eens iets
organiseren. Aan de hand van bijgaand materiaal en een kijkje op voornoemde site is te zien hoe zo'n reis eruit zou kunnen gaan zien. Misschien
moeten we met een stel een keer naar Jekatarinaburg, via Kiev?

Het is de laatste dagen al weer behoorlijk fris op de
motor en we gaan al weer richting de winter. Eerlijk
gezegd niet mij favoriete jaargetijde, tenzij er
natuurlijk een behoorlijk pak sneeuw ligt om
lekker doorheen te crossen.

Co Meijer

Met veel genoegen het afgelopen najaarstreffen bezocht. Het was nog een behoorlijke
rit naar Beesel, maar door het schitterende
weer was dit van begin tot eind genieten.
Ook de toertocht met een voor ons nieuw
wissel systeem dat perfect werkte, was
een pracht rit.
Binnenkort gaat het bestuur weer in
vergadering om de agenda voor het
komende jaar vast te stellen.
Dus mocht je nog suggesties of ideeën
hebben laat het ons dan weten.
Het eerstvolgende op de agenda is
weer een club onderdelenbeurs. Dit keer
weer in Huizen op zondag 17 november.
(zie de agenda)
Ik hoop jullie daar in grote getale te zien
al dan niet met onderdelen.
Tip: als je een bepaald onderdeel
zoekt neem het oude
defecte deel mee.
Tot ziens,

Jan Wassenaar
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Ontmoeting

Van de Redactie,

Ik ben tijdens mijn vakantie (rondreis Zuid Polen, Slowakije en Tsjechië
met vrouw en zoon in auto en tentje) in Slowakije een groep Duits/
Oostenrijkse Ural/Dnepr rijders tegengekomen op de camping waar we toevallig waren terechtgekomen, ten zuiden van de "Hoge Tatra".

Voor je ligt de najaarseditie van de Russian Twin. Nummer 49 alweer en
deze keer flink gevuld met bijdragen van enthousiaste leden.
In dit boekje het 2e deel van onze vervolg serie over de geschiedenis van
de Russische motoren. Dit keer vertellen we je van alles over de IZHfabrieken.
Na het laatste treffen is Follow-up een gevleugeld woord geworden in onze
club. Meer weten hier over? Lees de stukjes over het najaarstreffen in
Beesel.
In dit boekje alvast een voorschot op de agenda van het komende jaar.
Houdt die data vrij en vraag gelijk verlof aan bij je werkgever. De datum
van de 2e onderdelenbeurs is inmiddels eindelijk ook bekend. De lang verwachte kans om, met de winter in het vooruitzicht, de onderdelen voorraad
op peil te brengen en/of te verwerken in je eigen motorfiets(en). Ikzelf
(Jos) ben ook begonnen (onder bezielende leiding van steunpunt Leiden)
met het vervolmaken van het motorische gedeelte van mijn Ural. Benno
heeft het momenteel druk met andere verbouwingen.
Een verhaaltje over een ontmoeting met enkele Oosterburen, die terug
kwamen van een bezoek aan Kiev en de Dnepr fabrieken aldaar. (Ze zijn
blijkbaar nog niet gesloten.)

De avond toen wij net ons tentje hadden opgezet klonk er een bekend geronk. Drie motoren met zijspan draaiden de camping op en zochten een
goede plek uit. Een twee uur later kwamen nog eens 9 motoren en een
grote touringcar de camping opgereden.
Zij hadden een reis gemaakt vanuit Zuid Duitsland naar Kiev, en daar twee
dagen de stad en de Dnepr fabrieken bezocht. Ze waren nu op de terugweg naar Zuid Duitsland. Het bleek te gaan om een groep rijders in een
georganiseerde reis. Door de dealer Lois (www.loew-gmbh.de) was deze
reis georganiseerd voor zijn klanten. Ze hebben een prachtige en avontuurlijke reis gemaakt. Veel rijden en sleutelen.
Ik was erg jaloers op deze avonturiers. Zij wel. Maar ergens weet ik dat
een keer ook ik een dergelijk traject een keer wil rijden met mijn Ural.
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Onze clubkok heeft zich weer verdiept in de culinaire kwaliteiten van de
Russische Haute Cuisine.
Gossie heeft nieuws over de Ural fabriek en het
nieuwe model.
Kortom, pak je boekje, neem het mee
naar het kleinste kamertje en ga er eens
rustig voor zitten!
Groeten,

Jos en Benno
The Russian Twin
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Mijn Ural en ik…
Na het zomertreffen in Schoorl (vorig jaar) had mijn groene Ural niet meer
gelopen. Op weg naar huis had hij de geest gegeven bij de Galamadammen in Friesland. Waarom moest ik nou zo nodig weer met dat ding via
Friesland naar huis rijden? Tja, familieverplichtingen. Voor het treffen was
ik dagen aan het sleutelen geweest om hem weer lopend te krijgen. Alles
zag er naar uit dat ik dit keer naar het zomertreffen zou gaan op de Ural.
Om drie uur die vrijdagmiddag had ik het spul weer draaiend. Spullen ingepakt, gegeten en om vijf uur reed ik de provinciale weg op richting Haarlem. De Ural liep vrij aardig maar toch had ik het idee dat hij wat warmer
liep dan eerder het geval was.
Nog voor de regen uit
kwam ik in Schoorl aan.
De hemel voorspelde
weinig goeds en het
duurde niet lang of het
begon verschrikkelijk te
regenen. De rest van de
avond bevond ik mij
temidden van illuster
gezelschap onder de
luifel van Claus zijn tent.
De volgende morgen
was het iets beter weer.
Na een heerlijk ontbijt
werd er een toer gereden met een stop bij
een strandtent.
Aan het einde van de middag begon ik aan mijn onheilsrit richting Friesland. Na de Afsluitdijk leek het alsof de motor steeds kleine warm lopertjes
kreeg. Ik herkende dat nog niet als zodanig. Ik stopte een paar keer en liet
de motor wat afkoelen. Na Workum was het definitief voorbij. Tijdens het
rijden stopt de Ural ermee en laat bij elke slag een harde tik horen. Vastloper? Op 6 km van mijn eindbestemming. Ik loop 1 km terug en bij een hotel aan de Galamadammen bel ik mijn zwager op (Ik haat mobieltjes, maar
ze kunnen toch ook wel handig zijn). Na 10 minuten komt hij mij ophalen,
samen met mijn vriendin. Ik wordt weggesleept naar Harich.
De andere dag bel ik de ANWB op. Binnen 10 minuten staat de WW op de
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met name op het gebied van het uiterlijk, zijn deze motorfietsen niet veel veranderd. Een uitzondering vormt
de Planeta Sport die begin jaren zeventig in ons
land verkocht is. Het blokje was opnieuw geconstrueerd voor de export markt. Het was een echt
sportief fietsje geworden die de schoonheidsprijs
nooit verdiend heeft, maar weldegelijk hard rijden
kon. Behalve Russische waren er ook Japanse onderdelen op deze motor te vinden zoals oliepomp, carburateur, contactslot en het gehele bedieningsgedeelte.

Nummer 49, Oktober 2002

stoep. Ik moet van hem de motor laten lopen. Hij start in een trap, maar
de luide tik is nog steeds te horen. Ik zet de motor dan ook gelijk weer af.
Vrij ernstig is zijn eerste oordeel en bevestigt mijn eerste vermoedens. De
motor moeten naar huis worden gesleept. In overleg met de WW wordt hij
op maandag opgehaald. Als ik maandag thuis kom van mijn werk staat de
Ural weer op zijn vertrouwde plekje in de voortuin. Geen tijd om hem open
te slopen en zo blijft de Ural een jaar lang buiten in weer en wind staan.
Inmiddels werd er een huis gekocht en ging alle vrije tijd daar in zitten.

Zijn we aangekomen bij de dag van
vandaag. De IZH fabrieken draaien
nog steeds volop. Zij werken met name
voor de oorlogsindustrie. De wereld beruchte Kalashnikov geweren en mitrailleurs worden in deze fabriek gemaakt. De productie van motorfietsen vindt nog steeds plaats hetzij in veel
mindere mate dan vroeger. De vraag naar Russische motorfietsen vanuit
het Oostblok en andere (voorheen) communistische landen is sinds de val
van de muur sterk afgenomen.
Motografie:
IZh-350, 1946-1950 (1950-1951 - 350S), 127090 gebouwd
IZh-50, 1950-1954?, sport
IZh-49, 1951-1958, 507603 gebouwd
IZh-54, 1954-?, flat-road sport,
IZh-55, 1954-?, cross sport, 16pk
IZh-56, 1955-1962, 677428 gebouwd
IZh-Jupiter, 1961-1966, 447747 gebouwd
IZh-Planeta, 1962-1967, 405303 gebouwd
IZh-Jupiter-2, 1965-1971, 246486 gebouwd
IZh-Planeta-2, 1965-1971, 766487 gebouwd

Op 6 mei 2002 (een dag na het treffen in Hooge Hexel) besluit ik de motor
uit het roestige frame te lepelen. In mijn nieuwe schuurtje pel ik de motor
langzaam open. Als ik de kop van de linker cilinder eraf trek zie ik al wat
metaalgruis. Er zit een gaatje en een sleuf in de zuiger. Ik haal de cilinder
eraf en zie dat de drijfstang met pistonpen geheel is losgerukt uit de zuiger. Ik zie ook veel metaal gruis. Het ziet er fraai uit. Dat wordt een aardige klus. Wordt vervolgd….

Jos

Onderdelen voor de

Chang Jiang 750
Ural M72
BMW R71

De Fietserij
Diamantstraat 19
1074 GA Amsterdam
Tel /Fax : 020-6797282

Zeldzame en experimentele modellen:
IZh-344A, racing 350cc, 36pk
IZh-61K, cross sport 1-cyl
IZh-57-2M, sport, ?-1960
IZh-60-2M, sport, 1961-?
IZh-Saturn, 250cc
IZh-Orion, 350cc 2-cyl.
IZh-Sirius, 350cc 2-cyl.
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(Onderdelen halen ? ,
Graag eerst even bellen!!)

Open:

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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Mijn 1e keer
Papa gaan we nu eens eindelijk kamperen met de zijspan?
Ja we gaan jongen, voor de eerste keer, naar een treffen van de UDCN.
Rudy, een kameraad uit Twello, Raaf mijn zoontje van 6, en ikzelf.
Ruim 1 jaar weet ik wat een Rus is, hoe dat ie rijdt, waar het fout kan
gaan, en vooral wat er kapot kan gaan. Maar wat voor een type Dnepr of
Ural heb ik eigenlijk, zijn ze een beetje origineel en wat rijdt er zo nog
meer rond binnen de club ......…
We staan met onze combinatie, camperbus met autoambulance waar mijn
twee russen op staan, en Rudy met zijn Dnepr, te wachten voor het veer
in Kessel, als we nog een combi zien. Het is een oude Hannomag camper
met een minstens zo oude zijklepper op de aanhanger. Volgens mij een
M72, een mooie vieze zwarte, zo één die je niet mag poetsen, daar houd ik
wel van. Oké, ik begin er zin in te krijgen, maar met zo'n lange aanhanger
ben ik voorlopig nog niet aan de beurt. Drie kwartier later hebben we dan
eindelijk de overkant van de maas bereikt. Op weg naar Beesel.... Dol enthousiast het terrein op sturend, worden we meteen op de vingers getikt
door Benno.
STILTE GEBIED!!!!!!!!
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Na de 2e W.O. is de Leningrad fabriek gestopt met het maken van motorfietsen. De productie in Izhewesk werd voortgezet en de cilinder inhoud
van de motoren werd vergroot naar 350 cc. Later verscheen er ook een 4takt model, de IZH 12. Hierna heeft de IZH fabriek nooit meer een 4-takt
voortgebracht.
Inmiddels was de 2e W.O. in alle hevigheid uitgebroken en draaide de IZH
fabrieken op volle toeren voor het maken van wapens en was de productie
van (burger) motoren op een laag pitje komen te staan.
Kort na de 2e W.O. bevonden de Russen zich in het oostelijke gedeelte van
Duitsland. Zij hadden de DKW fabriek in Zschopau (dicht bij Chemnitz) in
handen gekregen. Hier werkte ook de Duitse ingenieur Herman Weber die
voor DKW de NZ 350 had ontworpen. Een model dat nog weer beter was
dan de oude IZH modellen uit Rusland. Het prototype van dit model werd
gebouwd en getest in Duitsland door een groep oud medewerkers van de
DKW fabriek onder leiding van Weber. De serieproductie van het NZ-model
vond plaats in de IZH fabrieken in Rusland en werd omgedoopt in de naam
IZH 350. Weber, door de Russen ´vrijwillig` meegenomen naar het moederland, werkte hier aan de modernisering van deze motor. In 1949 resulteerde dit in een nieuwe motorfiets, de IZH 49. Deze modernisering hield o.
a. in; het stijve hardtail frame kreeg plunjervering aan de achterzijde en
aan de voorkant een hydraulisch gedempte vork. Ook de IZH 49 werd zeer
succesvol. De fabriek deed zelfs met het model mee aan internationale zesdaagse motorwedstrijden.
In 1956 verscheen het IZH 56 model, met veel verbeteringen. Het frame
werd een enkel wiegframe en de achterbrug kreeg schokbrekers (geen
plunjer meer). Ook het motorische gedeelte werd gewijzigd. De primaire
ketting van de krukas naar de koppeling werd breder en de secundaire ketting kwam in een dichte rubberen behuizing. De spoelpoorten werden vergroot en de carburatie werd verbeterd door een IZH K-36 carburator. Geloof het of niet ook de remmen werden beter.
Midden jaren zestig kwamen er modellen met een nieuwe naam op de
markt. Zo verschenen er de Jupiter en de Planeta. De Jupiter was een 2tact twee cilinder en de Planeta een 2-tact één cilinder. Beide modellen
hebben een inhoud van 350 cc. Een leuk detail van de Jupiter is dat het
motorblok behalve 2 cilinders ook twee krukassen heeft, die aan elkaar gekoppeld worden door een vliegwiel. Voordeel hiervan is dat het fietsje hierdoor wat soepeler loopt, in tegenstelling tot de Planeta die een wat
bokkiger karakter heeft. Met wat kleine modificaties door de jaren heen,
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De motoren die hier de fabriek verlieten hadden de illustere naam ´Rode
Oktober`. Ze verschenen in alle kleuren als het maar rood was.

Ural Dnepr Club Nederland
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We bouwen onze nederzetting, en stallen onze ijzeren rossen netjes op,
alle drie in het gelid. Het is dan dat we van alles te horen krijgen over onze
motoren, wat wel, of liever gezegd, niet origineel is. Of wat toch ook wel
een beetje bijzonder is. Zoveel verschillende merken en typeaanduidingen,
ik weet het niet precies meer hoor.

Rudy heeft waarschijnlijk een Dnepr frame (K 750) met een Dnepr schommelvering, maar het blok is weer een kopklepper, die er niet in past. Mijn
oude barrel is misschien wel een M72, maar absoluut niet origineel wat betreft blok, bak, verlichting, wielen, etc. Mijn K 750 blijkt een MB 750 te zijn
vanwege zijn sper, en is op de versnellingsbak na, redelijk origineel. Nou
ja, ik vind ze hoe dan ook ruige bakbeesten, met dat vies oud legergroen
kleurtje. En rijden doen ze nog steeds, origineel of niet, Ural of Dnepr,
1949 of 1956. We gaan even naar het dorp een frietje eten, en genieten
van de aandacht die de zijspannen krijgen.
Als we, na getankt te hebben, weer terug komen op de camping, is het al
aardig donker en staat het veld weer een stuk voller. Nadat Raaf toch wel
moe genoeg is om te gaan slapen, gaan Rudy en ik, ons best doen om te
integreren Maar het ontbreken van een kampvuur helpt er niet echt bij. Het
is behoorlijk vochtig en koud, en één klein BBQ tje op de picknicktafel kan
ons er niet van weerhouden om toch maar te gaan slapen. De volgende
ochtend is het weer een heerlijk weertje, en na wat boodschappen gedaan
te hebben, de bezorgde vrouwen op bezoek gehad te hebben, kunnen we
ons klaar gaan maken voor de rit. Nog even vlug een paar spaken vernieuwen, olie bijvullen, voorrem bijstellen, en de koppelingskabel spannen.
Henk Ritzen heeft een tocht uitgezet (hij weet hier de weg), en hanteert
een doordacht follow-up systeem.
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Henk rijdt voorop, ( de bouvier met motorbril in het bakje van zijn BMW
R25) en bij elke verandering van richting, wijst hij de achter hem rijdende
motor aan om dat aan de rest van de stoet kenbaar te maken. Pas als de
laatste motor (duidelijk herkenbaar) aan komt rijden mag je weer aansluiten. Met dit systeem komt iedereen een keer aan de beurt, en schuift zo
telkens op in de stoet, tot je weer aan de beurt bent om b.v. op het kruispunt te gaan staan. Het leuke hieraan is dat je zo zelf ook steeds de stoet
voorbij ziet komen, wat het nodige glimlachen oplevert.

Ural Dnepr Club Nederland
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Geschiedenis van de Russische motoren
deel 2
IZH
Na de revolutie van 1917 werd langzaam begonnen met
de opbouw van de Russische communistische staat. Onder Stalin werd opdracht gegeven voor de bouw van motorfietsen voor legerdoeleinden en transport voor de burger bevolking.
De IZH Izhewesk fabrieken die sinds 1760 bestonden begonnen rond 1928
met het bouwen van motorfietsen. De eerst motor die de fabriek verliet
was de IZH 1 (en 2). Een zware 4-takt V-twin van 1200 CC die dwars geplaatst in het frame stond. Deze motorfiets werd met hand vervaardigd en
was eigenlijk een beetje te zwaar (300 kg) voor de erbarmelijke Russische
wegen. Ze zakten eenvoudig weg in de onverharde wegen. Er zijn er
slechts enkele van gebouwd.

Halverwege de rit stoppen we in het witte stadje Thorn, waar de motoren
weer veel bekijks krijgen. Na wat hapjes en drankjes op het terras genuttigd te hebben, beginnen we aan de tweede 40 km.
Het laatste stuk van de rit gaat van zandpaden naar bospaadjes, wat voor
mij betreft de tocht echt compleet maakt. Ik houd wel van een beetje slibberen, daar heb ik tenslotte mijn zijspanwiel aandrijving voor.
Maar ja, ook hier komt veel te snel een eind aan, en voor ik het wil staan
we weer op onze wei in het stilte gebied. Ik kan het dan ook niet laten, en
vraag aan Henk of hij misschien nog een leuk stukje weet om echt te bag-
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Met dit concept werd eigenlijk niets meer gedaan. Men besloot lichtere fietsen te gaan bouwen en keek voor het ontwerp naar het Duitse DKW. Begin
jaren dertig kwamen de IZH 5, 6 en 7 op de markt. Het waren 2-takt motoren met 1 cilinder. Deze motoren bleken erg gewild. Het waren lichte fietsen met een cilinder inhoud van 293 cc en bleken redelijk betrouwbaar te
zijn. De vraag naar deze motorfietsen was zo groot dat in Leningrad een
nieuwe extra fabriek werd geopend. Hier werden dezelfde motoren gemaakt als in de fabriek in Izhewesk. De naam van de fabriek was, hoe kan
het ook anders, De Leningrad Fabriek.
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Terug op de camping de ontsteking opnieuw bekeken, de bobine is om
zeep! Tijd dus om de eend bobine te monteren welke al geruime tijd meereist achter in de bak, triomfantelijk haal ik het kleinood tevoorschijn.
SHIT deze is beschadigd, 1 aansluiting hangt er zielig bij.
Voorzichtig met elastiek, tie-rips, plakband van Jan en geestelijke bijstand
van medeleden gemonteerd. Aantrappen en perfect lopen!! Hopen dat de
terugreis goed gaat, erg degelijk ziet het er niet uit. Tijdens het gesleutel
komt een oude bekende langs met 2 zoons, hij was al een tijdje uit beeld
doordat hij is verhuisd naar Luxemburg waar een steunpunt wordt beloofd,
of wij ooit zover op de russen komen zal de tijd leren. De BBQ was prima
de salades en de sfeer perfect, de avond te kort. Zondagmorgen ontbijt,
koffie, inpakken en weer op huis aan. De eerste tientallen kilometers ben ik
niet erg optimistisch, hoelang houdt de bobine het uit? Onderweg blijkt er
echter geen vuiltje aan de lucht, de Dnepr loopt perfect, met 70 km. per
uur tuf ik dezelfde weg als heen weer op huis aan.
Het was een weekend genieten, met dank aan de organisatie in handen
van Jos en Benno,

Henk van der Ham

Ural Dnepr Club Nederland
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geren. Ja hoor, en Henk wil zelf ook nog wel mee, maar dan zonder hond,
en bij Rudy in de bak (dit moet zijn redenen hebben). Er zijn nog meer
liefhebbers; Rob v.d. Brink als soldaat op zijn MT 11. Ties v.d. Broek met
zijn MT 16 met BMW blok en ook een aangedreven zijspanwiel, met Robert
Hofman in het bakkie. Chris Rolink, MT 11 met solo reductie, en toch een
bak eraan. ( veel slippende koppeling in het mulle zand) en natuurlijk Rudy
met zijn Dnepr en ik met mijn M 750 met mijn zoontje Raaf in de bak.
Een stuk bos aan de Maas, waar zo nu en dan een kwak water in stroomt,
is ons speel terrein. Lekker mul zand, waar de machines het zwaar mee
hebben, zeker die berg op. Met slippende wielen en alle kanten optrekkend
( zelfs met twee wiel aandrijving), komen we rokend van hitte boven. Henk
weet nog wel een leuk paadje....... Het lijkt meer een drooggevallen kronkelend riviertje, met aan beide kanten een zandwal en heel veel boompjes.
Het "pad"wordt steeds smaller en de cilinders zitten regelmatig vast in de
zandkanten, of de versnellingspedaal schiet het zand in met een snel in
toeren toenemende motor als gevolg (vrijstand). Op het eind passen we
echt niet meer tussen de bomen door, en moet er een schop en nog meer
bruut anti boom geweld aan te pas komen om een doorgang te creëren
( Raaf, niet tegen mama zeggen hé) De sper heeft zijn nut wel gehad,
maar is toch echt alleen geschikt voor heel erg rechtuit te rijden, en dat

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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valt niet mee met al die bomen (vingers tussen boom en koppelingshandel
in is het gevolg). Nog één keer die berg op, en er aan de achterkant weer
af, denken we, maar halverwege de afdaling passen ook hier de bomen
niet om de zijspannen. Weer terug dus, maar 10 minuten later is iedereen
dan toch weer compleet, en bezweet. Staan de motoren gezamenlijk te
walmen, en loopt het stationair toerental gestaag op. Even rust…….Raaf, in
de bak, vindt het allemaal geweldig, maar toch ook wel een beetje vreemd.
Vanmiddag stond iedereen te lachen en te zwaaien als we met heel de club
voorbij reden, en die meneer net in het bos met z'n hondjes die ging niet
eens aan de kant voor al die mooie zijspannen........
Ik ben blij verrast dat mijn zijklepper het zo goed gedaan heeft. Ik heb
mijn MB 750 namelijk geheel gereviseerd; nieuwe lagers, zuigers (dank aan
Nutte Visser), krukas en versnellingsbak (onderdelenbeurs), vliegwiel, carburateurs, keerringen en pakkingen etc. ( Henk en Menco van de fietserij).
Maar uiterlijk is hij nooit opgeknapt, en dat maakt hem net zo mooi, dat
vies groen. Rustig rijden we weer naar de camping, alleen Rudy zijn linker
cilinder heeft niet zo'n zin meer. Chris, met zijn solo overbrenging, laat nog
even zien dat je daar heel hard mee kunt rijden.
BBQ tijd. Iedereen lijkt wel op ons te wachten, want we kunnen meteen
aan de slag. Het ziet er niet alleen erg lekker (en gezond) uit, het smaakt
ook nog goed zelfs. De BBQ dient nog lange tijd als kachel, want ook nu is
het zeer frisjes. Maar we drinken netjes alles op.........…
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Na een hapje eten ‘s avonds bijpraten en de drankjes aanspreken om uitdroging te voorkomen, zoals altijd gezellig! Zaterdagochtend een riant ontbijt en na de koffie even een blik werpen op de contactpunten omdat de
laatste kilometers toch wel enkele nare knallen uit het Russische vernuft te
horen zijn. Punten zijn behoorlijk ingebrand, nu komt het reservesetje goed
van pas! Ook de condensator vernieuwt, het vonken is een stuk minder.
Met dank aan Ruud voor de stroboscoop en sleuteltje 8. Klaar voor de toerrit van ongeveer 80 km. uitgezet door Henk.
We rijden volgens het follow-up systeem wat heel goed blijkt te werken, de
met motorbril uitgeruste hond blijkt als bakkenist van Henk een echte bezienswaardigheid. Benno rijdt met mij mee in de bak omdat hij last heeft
van zijn rug veroorzaakt door z’n zijklepper welke ook hardhandig met zijn

De volgende ochtend is het opruimen en inpakken geblazen. We lopen nog
een rondje om afscheid te nemen, waarbij men regelmatig suggereert dat
wij het saai zouden hebben gevonden. Ze raden ons dan ook het wintertreffen aan. Waarom is me niet helemaal duidelijk, nou goed een veldje om
te ploegen zou leuk zijn, een kampvuur zou warm en gezellig kunnen zijn,
maar zo was het toch zeker ook geslaagd !
Misschien tot het wintertreffen .........
Organisatie bedankt !!!

P.S. Ik wil Eric van Gasteren nog zeer bedanken voor zijn opgeofferde zondag, ik heb daar veel gezien en geleerd over alles wat met een rus te maken heeft. En hoe je snel 180 graden kunt draaien...... Bedankt Eric.

Antonie van Baars, Asten.
Pagina 12
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edele delen was omgesprongen. Na de tussenstop met een biertje en rumrozijnenpannenkoek gaat de rit weer verder, de bekende knallen beginnen
weer op te treden. Shit, Benno en ik kijken elkaar bedenkelijk aan, doorrijden maar! Onderweg 2 keer stil komen te staan maar gelukkig toch weer
aan de gang gekregen. Het laatste deel van de rit is off-road hetgeen door
de meeste onder ons zeer gewaardeerd werd.
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Najaarstreffen Beesel
Vrijdag 10.30 laat de Dnepr zich in één trap tot leven wekken voorzien van
aanhanger om allerlei overtollige spullen mee te kunnen sleuren. Gewoon
voor de lol om hiermee te rijden en vragende blikken te trotseren. Via
Breukelen langs de Vecht rustig binnendoor via Zeist, pontje Amerongen,
pontje Meegen en de Peelroute naar Kessel. Het weer is werkelijk perfect,
heel wat anders dan de constante regen van het najaarstreffen vorig jaar.
Als ik na 20 minuten wachttijd op het pontje over de Maas parkeer staat
ineens Claus achter me die verteld geen wachtende mensen te hebben opgemerkt dus gewoon langs de rij is gereden en zonder vertraging op de
pont is beland. Geen mens voelt zich geroepen hierop te reageren, zijn
hond Ben neemt alles vanuit de zijspan rustig op.
Eenmaal aan de overkant is het nog maar enkele kilometers naar de
St. Petrushoeve, ik ben dan zo´n vijf uur onderweg geweest. Bij aankomst
word ik direct door Jos getrakteerd op Limburgse vlaai naar keuze.
De locatie is perfect, het weer kan niet beter. Jan Wassenaar en Cor Sterkenburg komen aan uit Friesland en hebben er dus wel een hele rit opzitten!
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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!
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Mogelijk komt deze motor naar ons voor de Europese homologatie. Het
model is echt klassiek met moderne technieken. De motor is voorzien van
een 750cc blok met elektrische starter en uiteraard DE kickstarter. De
trommelremmen zijn gebleven, maar worden hydraulisch bediend. De
handschakeling zal voor de keuring niet mogen, maar is er daarna weer op
te monteren en zal dus als accessoire geleverd kunnen worden. Er zullen
nog wel wat wijzigingen aan plaats vinden, maar de hoofdlijn blijft gehandhaafd. Dus een echte klassiek ogende motorfiets zie foto.
Ons nieuwe pand begint steeds meer ergens op te lijken. Het is licht en het
schoon hetgeen een stuk prettiger werkt. We hopen alles voor december af
te hebben. Dat wil zeggen dat we voor volgend voorjaar wat tijd vrij kunnen maken om iets te organiseren. We denken hierbij aan een weekend
inclusief een sleuteldag zoals we enige jaren terug ook gedaan hebben en
bijna tachtig geïnteresseerden trok. Voor degene die denken dat een sleuteldag inhoudt dat je je eigen te pletter moet sleutelen om een dag te rijden, delen wij mee dat we op een sleuteldag geïnteresseerden de beginselen en eventueel verdere kennis van de Ural en Dnepr willen proberen bij te
brengen. Ook kunnen technische vragen gesteld worden. Tevens zullen we
een toertocht uitzetten over het mooie eiland Tholen. Het een en ander
hangt ook af of we een camping bereid kunnen vinden om hieraan mee te
werken.
In het volgende nummer meer hierover.
GOSSIE

: Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

Jan en Paula
Koedoot

Vraag eens vrijblijvend advies!
M. Tjaarda Assurantiën
Kastanjelaan Oost 33
6741 DT LUNTEREN
Tel/Fax: 0318.485878
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Het resultaat voor alle Ural-rijders en importeurs is goed. Er is een Europees manager aangesteld voor snelle afhandeling van problemen en garantie gevallen. Dit is de vroegere Duitse importeur waar we voorheen altijd
zeer goed en prettig mee hebben samengewerkt. Er komt volgend jaar een
Europese voorraad in Nederland of Duitsland, zodat levertijden voor motoren en onderdelen enorm verkort wordt. Nu is dat 2-3 maanden.
Ook werd een bezoek aan de fabriek besproken. Omdat nu het ijsberen en
pinguin tijdperk eraan komt, wilden we dit in mei 2003 plannen voor serieuze liefhebbers die de geboorte van een Ural mee willen maken. De kosten voor een week inclusief vliegreis, hotel, eten e.d. verwachten we rond
de 1.000,00 Euro De bedoeling is om ook enige dagen in Ekaterinaburg
door te brengen om wat cultuur op te snuiven. Diegenen die mee willen
dienen dit wel 3 maanden van te voren te melden, omdat je een uitnodiging nodig hebt voor je visum en uiteraard ook je visum moet regelen.
Verder nieuws is dat er weer een nieuw model bij gaat komen, de Ural Retro.
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Tweede Onderdelenbeurs 2002 Ural Dnepr Club Nederland
te Holleblok
Ja lezers, je leest het goed. De tweede onderdelenbeurs dit jaar zal gaan
plaatsvinden in de grote zaal van het buurthuis “Holleblok”, gelegen aan de
Holleblok 2 te Huizen. Mooi in het zwaartepunt van Nederland ligt het
mooie plaatsje Huizen.
In deze kleinstedelijke samenleving is een buurthuis gelegen dat het aangedurfd heeft de Ural Dnepr Club Nederland te verwelkomen voor de eerste van de twee jaarlijkse onderdelenbeurzen. Personen die van hun spullen afwillen of er juist aan willen komen moeten de datum 17 November
2002 maar alvast graveren op hun dashboard, werktafel, beeldscherm of
waar dan ook.
Voor de mensen die spullen willen aanbieden is er vanaf 9.30 uur gelegenheid om hun spullen op te stellen in het buurthuis. Let op, het is niet de
bedoeling dat tafels en vloer beschadigen door deze activiteiten dus denk
aan wat karton o.i.d. om onder je spullen te leggen. Olieplekken worden
ook niet echt op prijs gesteld.
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URAL NIEUWS.
Beste Ural liefhebbers er is weer nieuws van het Ural front.
Na een jaar van problemen in de 750 cc motoren is men er inmiddels in
geslaagd de problemen op te lossen. Er werd een andere krukaslagerbezetting gevonden en sinds enkele maanden testen is deze nu goed bevonden.
Omdat wij eerst de problemen opgelost wilden zien alvorens deze 750 cc
machines te importeren, hebben wij nu de overtuiging dat de nu geproduceerde 750cc motoren goed zijn en besloten ze te importeren. De eerste
worden in eind oktober verwacht.
De modellenreeks voor 2003 gaat uit de volgende modellen bestaan:
ZIJSPANCOMBINATIES
Ural Tourist (met telescoop of schommelarm).
Ural Classic, een Ural solo classic met zijspan.
Ural Sportsman, met inschakelbare zijspanaandrijving.
Ural Gear-up. Identiek aan de sportsman, maar dan in legerkleuren en diverse extra’s.
De zaal is vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur voor het publiek toegankelijk en
eenieder kan dan ook zijn spulletjes aanvullen om er weer een druk rijseizoen van te maken met hopelijk veel zon-overgoten kilometers. Auto’s
worden niet in het winkelcentrum toegelaten maar er is ruim voldoende
parkeergelegenheid rondom het buurthuis aanwezig. Er is een toegangspad
naar het buurthuis dus als je zware spullen bij hebt denk dan aan een karretje of steekwagen.
Middels de alombekende Oranje UDCN-bordjes zal de toegang tot het
buurthuis worden aangegeven rondom Huizen. Bezoekers dienen hun
auto's op de parkeerplaatsen te zetten. Berijders van motoren kunnen deze
tot nabij de ingang duwen en aldaar stallen. Rijden in het winkelcentrum is
officieel verboden.
Tot dan,

Het Bestuur UDCN

SOLO’S
Ural Solo
Ural Solo Classic, in twee uitvoeringen
Ural Voyage
Ural Wolf.
Diverse modellen zijn nu al bij ons te zien en sommige ook te berijden.
Omdat er geen tot juni dit jaar geen Europese typegoedkeuring voor de
750 cc motoren was werden er (gelukkig) alleen in Duitsland van deze motoren verkocht met behulp van een eenmalige toelating. Andere Europese
landen konden deze motoren niet op de weg krijgen waardoor de verkoop
in Europa enorm terugliep. Ook in Duitsland ging de omzet vanwege de
slechte motoren met 50% omlaag. De directie werd ontslag aangezegd en
een nieuwe directie onder aanvoering van de grote baas uit Moskou gingen
zich met de problemen bemoeien. Gevolg was een vergadering in juli met
alle Europese importeurs m.u.v. Haubrich.
Na drie dagen vergaderen zijn we allemaal met een zeer tevreden gevoel
huiswaarts gegaan. Vervolgens hebben de Russen alle importeurs bezocht
voor eventuele bijzondere wensen en ideeën. Men is er nu achter dat Europese wensen anders zijn dan Russische gedachten.
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Energieweg 26,
4691 SG Tholen
Ind. Terrein Welgelegen
Tel. 0166 - 605422
Fax 0166 - 605421

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

Ural Dnepr Club Nederland
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Agenda 2002/2003
17 november 2002
Tweede onderdelenbeurs van de U.D.C.N.
Dit keer gaan we weer naar huizen. Meer info
vindt je verderop in dit blad.
13-14-15 december 2002
Vehikel auto en motor, te Utrecht
17,18 en 19 januari 2003
Wintertreffen van de U.D.C.N.

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,

7-8-9 maart 2003
Vehikel motor met aanwezigheid van de U.D.C.N.
2,3 en 4 mei 2003
Voorjaarstreffen van de U.D.C.N. met natuurlijk de ledenvergadering. Locatie volgt.
11,12 en 13 juli (Waarschijnlijk)
Zomertreffen 2003, In combinatie met Delfsail in Delfzijl. Meer info
volgt.
29-30-31 augustus 2003
Vehikel auto en motor binnen en buiten
12-13-14 december 2003
Vehikel auto en motor

mits motorfiets in goede staat verkeert.

Wijzigingen voorbehouden
http://www.vehikel.com/nl/agenda_index_nl.html

ONDERDELEN VOOR ZOWEL URAL ALS DNEPR UIT
VOORRAAD LEVERBAAR
EIGEN IMPORT
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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 :
12-10-2002 Goed lopend Chiang
Jiang 750 blok met wisselstroomdynamo en startmotor (Euro 500)
(Eventueel ook met versnellingsbak
te koop). elektrische delen en carter
evt. ook los te koop.
H. van tilburg, Ede. Tel: 0318635747. 035-6563036
Te koop Gevraagd :
12-10-2002 Kenteken of invoerdocumenten Dnepr K750, K650, MT9/10,
Schommelarmvoorvork K750, Gelijkstroomdynamo en (oude) spanningsregelaar, Gaaf carter M72 of K750
Voorste motordeksels, cilinderkoppen en cardanklok M72, Bovenste
kroonplaat M72 . H. van Tilburg,
Ede. Tel: 0318-635747. 0356563036
Te Koop :
20-09-2002 betreft een Dnepr van
1968 in goede staat (motor is gereviseerd) voorzien voor sidecar ong.
30 000 km 650 cc kleur=rood
vraagprijs = 1500 euro (is bespreekbaar) telnr. 0473288812 te tessenderlo Belgie mailadres:
Nadia.lefebvre@pandora.be
Pagina 18

Te koop gevraagd:
14-09-02 Oud Dnepr frame met kenteken. Staat onbelangrijk. Tevens gevraagd : Goede Dnepr-eindaandrijving
met zijspanaandrijving. Harrie Heynen.
Tel. 0475-322387 of hheynen@hetnet.
nl
Gezocht :
30-07-02 Gezocht zijspan voor MT 11,
liefst legergroen. Voor MT 16 (met
aangedreven zijspanwiel) is ook goed,
maar dan heb ik er wel een differentieel en aangepaste achtervork bij nodig.
Bel (026-4455176) of e-mail naar me
(info@flordefango.nl ). Humphrey.
Te koop aangeboden :
9/8/2002 : Te koop DNEPR MT 11 met
zijspan + afdekhoes echt z.g.a.n. nog
maar 100 km op de teller. Bouwjaar
'93, 1500 euro. Tel: 0032 14374110.
mailen via : dillie@chello.nl

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

Nummer 49, Oktober 2002

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
Jubileummok (aardewerk) met clublogo
Jubileumbord (email)
Jubileumzakmes: kurkentrekker, 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!
UD-

Te koop aangeboden :
9/8/2002 : Te koop wegens privé omstandigheden mijn in nieuwstaat verkerende ural I M Z - 8 103 10 zijspan
bouwjaar 1993 .vraag prijs € 2000
Geert Willems Tel. 0486-476316
The Russian Twin
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Te koop aangeboden :
0/8/2002 Dnepr MT -11 BJ 1993
6000 km gelopen goede staat vp
1000 euro Peter Windhey.

Clubwinkel
Beheerder:
Tel:
Giro 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.
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

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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Te koop aangeboden :
27-7-2002 : Aangeboden Ural M-66,
oldtimer op NL kenteken, solomotor
kleur blauw. Tevens een viertal kratten met reserve-onderdelen. Alles in
een koop € 2000,-. Te bevragen bij
Femke de Wit, Tel: 0229-218507
Te koop aangeboden :
27-7-2002 : Russische Banden aangeboden 3,75 x 19N - 40c zowel in grof
als normaal blokprofiel aanwezig,
nieuwe band + binnenband voor €
45,- stuk. Te bevragen bij : Jan van
Gend, 033-4614489 of 06-2044978
Te koop aangeboden:
12-6-2002 : Chang Jiang 750 cc Zijklepper met Zijspan, kleur Zwart,
Bouwjaar 1996. Z.G.A.N. 12 volt, Elektrisch startend, Achteruit versnelling,
Wehrmachtstuur/koffer. Prijs 3300

Nummer 49, Oktober 2002

Euro. Info : Menko 020-6797282 (818.00 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 e-mail:
geertjeanette@planet.nl
Te koop Aangeboden :
Ural/Dnepr : zie foto
type MT-10, 1982, km. 27.000
Kleur: zwart, Extra voorzien van zijspankogels en bevestigingen en
achteruitversnelling, beenbeschermers. Vernieuwd : remschoenen,
rem- en koppelingskabel, Contactpunten, condensator, bougiekabels
en bougies, bobine en zadel.
Remtrommels uitgedraaid.
Vraagprijs : € 925,-E. Brunekreeft, Verbindingsweg 24
3921 DM Elst (Utr.), Tel. 0318471722.

14,75

The Russian Twin
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Frans van Loon

De nieuwe Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

HEESCH

Ook in Rusland heeft de herfst haar intrede
gedaan. Het seizoen bij uitstek om in de
uitgestrekte berkenbossen te zoeken naar eetbare paddestoelen. Bij ons een verboden bezigheid, maar in Rusland een noodzakelijk kwaad
om de maaltijd op een gezonde en smakelijke
wijze aan te vullen.

Skobljanka
(Rundvlees met paddestoelen en ui) is in deze tijd dan ook een veel gegeten gerecht.
Benodigd zijn :
2 Ons biefstuk in reepjes gesneden
Halve ui in grove stukken
1 ons oesterzwammen of champignons
1 rauwe aardappel
Zonnebloemolie

Dnepr Motoren
Dnepr Onderdelen
Uit voorraad leverbaar

Bereiding :
De biefstuk in een pan op hoog vuur snel bakken in de zonnebloemolie
(niet te lang, anders wordt het te droog).
De ui en de in grove stukken gesneden paddestoelen mee bakken.
In een andere pan de in reepjes gesneden aardappel in zonnebloemolie
bakken en aan het vlees, de ui en de paddestoelen toevoegen.

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

Serveer er ijskoude rode wodka, kvas, rode wijn of bier bij.
Vkoussno !
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