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sleutelkleren.

Van de Voorzitter
Zo nu en dan kijk ik even door het raam naar buiten, sneeuwt het al? Er is
natuurlijk niets leuker dan een witte kerst en dan lekker door de sneeuw
baggeren met je motor.
Nou ja hoe het ook zijn mag, laat maar komen die sneeuw.
Nog even terug kijkend op het afgelopen jaar, mogen
we wat de club betreft niet klagen. We hadden weer
gezellige en leuke treffens en ook de nieuwe locatie
voor de onderdelen beurs in Huizen is een prima stek.
Het werd de afgelopen keer dan ook weer druk
bezocht. Het aanbod was dit keer bijzonder volledig.
Ik zag dan ook veel mensen geslaagd weer
huiswaarts gaan.
Het bestuur is ondertussen al weer druk bezig met
de agenda van 2003.
De meeste data van club evenementen staan dan
ook al weer in de agenda.
Het bestuur kan altijd assistentie gebruiken bij de
organisatie van treffens. Dus als er iets bij je in
de buurt wordt georganiseerd schroom dan niet
om je assistentie aan te bieden bij een van de
bestuursleden.
Mijn dank gaat uit naar al die mensen die zich het
afgelopen jaar op welke wijze dan ook hebben
ingezet voor de club, want zonder jullie is er
geen club!

Voor motoren met 6 of 12 volt
gelijkstroom dynamo, Zo als
b.v M72-K750-IZH49IZH56....enz.
(6 en 12 volt omschakelbaar)
PM = plus aan massa
MM = min aan massa

Tot slot iedereen nog fijne
feestdagen en een
prettige jaarwisseling
toegewenst.
Marco boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel:0229-543715
Fax:0229-540223
Email: m.boelis@zonnet.nl

Jan Wassenaar
ar
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Afm:50-50-40mm fl 87,50Afm:40-20-43mm fl 127,50 *
Excl.verzendkosten
* enkel min aan massa speciale
voet voor BMW
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zijn speciale gereedschap zien. Zo heeft hij een balanceerinrichting om
wielen en vliegwielen uit te balanceren. Een zelfgebouwd apparaat om je
wielen makkelijk te kunnen herspaken (wielspaakbrug). Ik zie diverse
pullytrekkers o.a. een zelfgebouwd lagertrekkertje voor een Kreitler.

Daarnaast heeft Ruud veel speciaal BMW gereedschap, iets waar hij net als
vele anderen van de club ooit mee is begonnen.
Ruud´s motoren:
-

BMW R 100 RS
BMW R 80 R (Sandra´s fiets)
Ural IMZ 8 (met zijspan)
Ural IMZ 8 (solo) (aangeschaft in december 2002)

Vragend naar zijn specialiteiten kan hij zeggen (en ik kan het beamen) dat
hij een all-round sleutelaar is. Wellicht dat zijn specialisme elektriciteit is
(Iets dat Claus kan beamen).
Terug bij Ruud in huis kun je zeggen dat het geheel aangepast is aan
Ruud´s sleuteldrift. Overal in de kamer liggen handdoeken op stoelen en
banken, zodat hij de bekleding niet kan besmeren met zijn vuile
Pagina 36
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Van de redactie,
De lange winteravonden zijn weer aangebroken en de eerste ijspegels
hebben weer aan mijn neus gehangen. Jippie, het is weer winter aan het
worden in ons mooie kikkerlandje. Na de kleffe herfstperiode begin ik
(Benno) me weer te verheugen op schoon droog vriezend weer waarin het
heerlijk rondrijden is.
Ik (Benno) ben tegenwoordig van baan veranderd wat betekend dat het
zijspan niet meer dagelijks gebruikt wordt voor veroer maar nog slechts
sporadisch ingezet hoeft te worden. Een beetje ruiger maken mag dus
best. Een goed begin is natuurlijk een setje stoere bandjes om net te doen
alsof je dagelijks metersdik door de blubber moet. Op de laatste
onderdelenbeurs die trouwens weer goed bezocht werd heb ik mezelf
voorzien van een tweetal bandjes met onbeschoft grof profiel, speciaal om
de klei, modder en sneeuw goed de baas te kunnen. Is tegenwoordig mode
ook nog, want op de snelwegen vliegen de BMW X5's, Landrovers, Santa
Fe's, Ssang yongs, Frontera’s en noem ze maar op me rond de oren,
allemaal vreselijk grote stoere terreinmonsters die zich meestal hoogstens
op het gravel van de tennisclub wagen. Als zij het kunnen dan ikje zeker.
Ik moet tenminste nog geregeld door de dikke kleikorsten wroeten die zich
rondom mijn nieuwe woonplaats bevinden in deze periode van het jaar.
Ook met het oog op het aankomende wintertreffen leek me een setje grove
bandjes wel een aardige investering. Mijn eigen trouwe AVON bandjes
blijven het weliswaar best goed doen maar zo na een kleine 10000 km (JA
het kan dus wel meer dan 4000 km met een setje banden) zijn ze nu toch
ver op. Het Russische grove schoeisel zal het waarschijnlijk een stuk korter
uithouden, maar ja de kilometers maak ik nu (voorlopig) toch niet meer
met de motor.
Ik (Jos) rijd nu eindelijk weer dagelijks op mijn Ural. Onder bezielde leiding
van Ruud K. heb ik het blok weer helemaal op en top weten te krijgen. Ik
ben als een kind zo blij en bedank Ruud hier bij deze hartelijk voor. Het
volgende project wordt het optisch verfraaien van mijn groene monster. Nu
deze weer rijdt betekend dit dat ik dit jaar het wintertreffen weer kan
bezoeken. Iets waar ik altijd reikhalzend naar uitkijk. Ik hoop jullie dit jaar
in grote getale te vinden in Ster.
Dit boekje is qua nummering een jubileumuitgave geworden, nummer 50
zijn we inmiddels al weer aangeland. Ik (Benno) ben op de helft ongeveer
begonnen met het redigeren van een en ander. In het begin, na alles van
Carel Adolfse overgenomen te hebben deed ik e.e.a. met Jan Wassenaar
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samen totdat Jos luyckx zich geroepen voelde om ook toe te treden tot het
edele ambt der redactieleden. Samen zijn we druk bezig om te proberen
om de boekjes kwalitatief iedere keer een beetje te verbeteren.
Dit boekje is dus zoals genoemd nummer 50. In het twaalfde jaar van het
bestaan van de club streven we er de laatste jaren naar om in ieder geval
vier boekjes per jaar uit te krijgen. Soms is het wat hoog gegrepen om ze
ook nog allemaal even dik te krijgen. Dit boekje is dus inderdaad iets
dunner dan gebruikelijk maar vanwege de wintermalaise is het ons en onze
leden blijkbaar niet gelukt om voldoende kopij te verzamelen voor een
lekker dik boekje. Volgende keer hopelijk beterschap. Een van mijn
kerstboomwensen is dat het volgende jaar gekenmerkt kan worden door
een grote ononderbroken stroom witte enveloppen die in onze
brievenbussen rollen. Stapels en stapels met kopij die wij weer aan jullie
allemaal kunnen verstrekken.
Dit nummer de traditionele rubrieken, een verhaal over een Engels
restauratieproject (ook in het Engels) en een nieuwe rubriek genaamd `Het
schuurtje van…´ Een rubriek waarin we elke keer een van onze leden en/of
steunpunten gaan lastig vallen om te weten te komen hoe hij/zij het voor
elkaar krijgt om altijd toch rijdend te verschijnen op bijeenkomsten.
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tijd is Ruud elke avond in zijn schuurtje te vinden.
Hij is bezig met het vervolmaken van zijn Ural en heeft daarnaast enkele
motoren van vrienden en kennissen in onderhoud. Een plaatselijke
motorrijschool heeft het onderhoud van het rijdende gedeelte in zijn
beheer gegeven. Als hij niets heeft om te sleutelen dan vindt hij wel wat!
Op naar het schuurtje. Het schuurtje van Ruud is klein maar fijn. Via het
achterom kun je met een solomotor door het poortje om het schuurtje van
2 bij 4 te bereiken. Een zijspan dient afgekoppeld te worden. Het eerste
wat opvalt is de hydrolische heftafel die in het midden van de ruimte is
geplaatst en die werkt op een compressor. Zo kan er op ooghoogte
gesleuteld worden. Daarachter bevindt zich de werktafel. Hierop staan een
boorkolom, een (zelfgebouwde) spoelbak die werkt op een wasmachine
motor en een lasapparaat (mig). Aan de wand hangt een keur van
gereedschap (Facom, Snapon, Kraftwerk, Gedore, Kinzo etc.) . Een
luchtslagschroevendraaier, enkele slijptollen, soldeerbouten en een
slijpsteen etc.
Voor het afstellen van carbs heeft hij flowmeters liggen. Voor het afstellen
van de ontsteking heeft hij een stroboscoop liggen. Verder laat Ruud mij

Als laatste rest mij om mijn innigste, diepste en welgemeende excuses aan
te bieden aan de prijswinnares van een paar nummers geleden, Ineke
Aarens. Ineke, ik weet dat ik e.e.a. al een paar keer beloofd heb maar dit
keer zijn je prijzen echt onderweg. Ik kan wel allerlei smoezen als
verhuizingen etc. aandragen maar het blijft knullig om dit te vergeten.
Voor alle lezers van ons blad alvast prettige dagen
een voorspoedig 2003.

toegewenst en

groet,

Benno en Jos
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techniek weet, heb ik zelf ondervonden. Samen met Ruud heb ik mijn Ural
tot op het bot uitgekleed en met allerlei verbeteringen weer in elkaar gezet.
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THE URAL M66 RESTORATION STORY
Registration No. JOU597P - Year of Manufacture 1975
By David Cox http://www.russianmotorcycles.co.uk

In het dagelijks leven
heeft Ruud ook een
technische functie. Hij is
als monteur werkzaam
bij Heijmans waar hij
veel met gas te maken
heeft. Hij zorgt daar
ondermeer voor
huisaansluitingen en
moet regelmatig
storingen verhelpen.
Voor een gaslek kun je
hem via Heijmans
bereiken!

-Colour Blue

CHAPTER ONE
I have been looking for another motorcycle for sometime now, you know
what it’s like when you have a combination outfit, you get stuck in traffic
jams! With all the cars in Salisbury (Wiltshire) it is fast becoming a car park
these days and if you don’t catch the traffic at the right time, you can be
there for 30 minutes or so. The poor old outfit will just sit there and overheat, so as you may have gathered the motorcycle I was looking for is a
solo. I had made a few tentative enquiries to various people but hadn’t
made too much progress.

Dat Ruud graag sleutelt,
wist ik al van de
treffens. Als er op zo´n
treffen ergens een
motor wordt gestart zie
je Ruud opveren en
luisteren of het apparaat
wel goed loopt. Als er
daarna ook geluiden van
gereedschap te horen
zijn, komt hij gelijk
aangelopen met een blik op zijn gezicht van: Moet hier gesleuteld worden
en waarom heb je mij niet gevraagd! Alle gekheid op een stokje: op menig
treffen heeft hij een fiets weer goed lopend gekregen, zelfs de Guzzi van
Claus die zoals het een echte Italiaan betaamt last had van elektrische
problemen. Het leukste vindt Ruud het creatief sleutelen aan motoren met
weinig middelen, bijvoorbeeld onderweg. De diagnose stellen, het
elimineren van de eventuele fout en een oplossing zoeken voor het
probleem.
Zo ben ik vorig treffen toch nog thuis gekomen met mijn Ural
doordat mijn lekkende vlotter werd vervangen door een kurk
uit de champagnefles die Ruud en Sandra (zijn vrouw) voor
hun eerste huwelijksdag cadeau hadden gekregen. In zijn vrije
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Chris Smith (Speedway Motorcycles), knowing that I was looking for something, had a phone call from a chap in Weston-Super-Mare who had been
asked to sell a Ural for a client who was no longer able to ride, restore or
even know what a motorcycle was. Unfortunately this can happen to any of
us in our later years.
Not knowing how much our beloved Russian motorcycles are worth he
phoned Chris Smith to find out, of course Chris gave him a completely honest price not having seen the machine for himself and thought it worth
around £200, this was on the assumption that it was an M66 and made in
1975 and that it was blue and in stages of some restoration. With that in
mind he phoned me to say that he may have found me a bike that I could
do something with, as this price fell right into my price bracket (cheap).
I rang a nice chap called Lea who was selling the motorcycle the next day
and said to him I believe you have an old Ural M66 for sale. After a few
conversations about the motorcycle, like what he wanted to sell it for, and
what I was prepared to pay for it, I arranged to go and have a look at the
bike. Lea must have spoken to someone as he said, “I want to make something out of this deal but I understand that they are not worth a round of
drinks really”. With that I felt that this could work. I said that I would be
down on the weekend with the trailer and I will possibly buy it after seeing
its condition.
He then dropped a small spanner in the works and said that there was another engine mixed up with the Ural stuff but didn’t say what it was, on
hearing that I wasn’t sure what I was going to find, I made a quick phone

The Russian Twin

Pagina 7

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 50, december 2002

call to a friend Chris Northcote, who already has a M66, and would know
the different parts; he tried to explain the differences. In the end I said
come with me, at this suggestion Chris was very eager to come with me
and have a look at the Ural, so I picked him up and away we went.
When we got to the building it had one these large steel garage doors, one
of these motorised jobs that takes ages to rise. You tend to get that anticipation jittery feeling when you have to wait for something you want and
you know its on the other side and its taking a long time to see it.
Once the door was opened there stood this M66, looking at it for the first
time you could see that it was in very good condition.

The pictures do not do the motorcycle real justice, but give you an idea
what we saw.
It looked like the restoration of the motorcycle had been started, but
events took over the gent and this is how it has been left, for 8 years I
believe.
The rest of the motorcycle was in several boxes and in each one the parts
were carefully wrapped in material and newspaper or placed into ice cream
tubs, none of which were labeled to show what they were, or even what
motorcycle they belonged to.
This is the pile that greeted us and at first glance, it looked, as Chris Northcote put it, “Old tut for the scrap pile” and that was the way we left it and
didn’t mention it again. Little did we realise at the time what was wrapped
up in the boxes.
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Ruud Korpershoek

In onze club, die momenteel zo´n 350 koppen telt, hebben de meeste
leden de beschikking over een motorfiets. Ik ken veel leden die naast een
Russische fiets ook nog één of meer motoren hebben die uit andere delen
van de wereld afkomstig zijn. Veel leden zijn met motorrijden begonnen op
een Jap en daarna overgestapt op een boxermotor van Duitse makelij.
Vanuit die situatie wordt vaak met een links oog gekeken naar het stukje
vernuft (ik citeer hier Henk van der Ham) uit de Russische contreien.
Men beseft dat een dergelijke motor meer onderhoud verlangt dan hun
Duitse tegenhangers en besluiten zo´n motor erbij te kopen voor de leut,
voor het zijspanrijden en/of om te leren sleutelen. Met dat laatste zit het
wel snor wat onze geliefde Russen (innen) betreft. Menig lid beschikt dan
ook over een schuurtje of garage waarin van allerlei spulletjes staan die
een ander nooit te zien krijgt. Hetzij motoren, hetzij gereedschap.
Sommigen van ons zijn vanuit die situatie zelfs steunpunt van de UDCN
geworden en staan onze leden bij op het gebied van de techniek. In zo´n
schuurtje is van alles te vinden en het leek ons leuk om vanaf deze editie
van de RT steeds een lid en/of steunpunt te bezoeken en eens op te
schrijven hoe deze leden sleutelen, welk gereedschap ze hebben en welke
andere motoren deze leden bezitten.
Voor deze
eerste
aflevering heb
ik een
bezoekje
gebracht aan
Ruud
Korpershoek
in Leiden.
Ruud is nu 2
½ jaar lid
van de club
en is sinds
enkele
maanden
steunpunt.
Dat Ruud kan
sleutelen en
veel van
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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
materiële schaden

∗

Bij Volledige Cascoverzekering: GRATIS vervangende
motor

∗

Kleding en helm tot ƒ 750.= meeverzekerd

∗

Bij Volledige cascoverzekering: GEEN afschrijving in het
eerste jaar bij motoren tot ƒ 25.000.=

∗

Vaste afschrijving gedurende 4 jaar!

∗

TAXATIE

∗

CLUBTAXATIE: Voor klassieke motoren vanaf 15 jaar

∗

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

I found in one of the boxes carburettor parts for a Villiers engine, so what
that fitted onto who knows?

: Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

Vraag eens vrijblijvend advies!
M. Tjaarda Assurantiën
Kastanjelaan Oost 33
6741 DT LUNTEREN
Tel/Fax: 0318.485878
Pagina 32

You can see that there is part of an
engine sat on the top; lifting it up
revealed a complete gearbox, but
in pieces – am I any good at jigsaws I thought to myself? With a
closer inspection of the boxes we
found that there was another engine in there and it was not a Ural.
We couldn’t make out what it was
at first but later discovered it was a
complete engine, but in parts.

After quite some time talking to the dealer, we managed to convince him
that the motorcycle was not worth his now £500 asking price. I offered him
£220 plus £30 for all the bits that went with it. Again he scratched his head
and walked around a bit, then said, “what about the other bike that came
with it”. Both Chris and I wondered what he was talking about, and asked
the obvious question, “what other bike”.
He took us to over to this 350 Jawa leaning against some shelves, “that
bike he said”. Looking at the bike it seemed in very good condition for1990.
What was the only thing that was missing – the engine – and guess where
that was? Yes your right, reduced to kit form and in the box with all the
Ural parts.
“How much do you want for that” I asked, “how much will you give me”
came back.
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Not wanting a 350 Jawa anyway, (especially a 2-stroke), those days ended
many years ago, so I said it’s not worth anything to me at all, then looking
at Chris I said, there you are Chris, you can have it in your garage? Chris
was in agreement I asked again what was his price. You could see it in the
poor chaps face that he was not going to get any decent money from me
and walked around the garage scratching his head again. By now you could
tell he wanted to get both of the machines out of his workshop so he could
work on his sport bikes, some of which were very nice, if you like that type
of bike.
Finally he came over and said “Tell you what, give me £300 for both machines”. Not trying to say yes straight away I turned my head and looked
at Chris who was desperately trying not to give anything away but managed to raise the eyebrow again in his expressionless face. I also managed
to indicate my agreement and said to the dealer, “Well OK but the Jawa is
scrap value really but I’ll take them as they are a pair”. We shook hands
and the deal was done, I had managed to get both machines for £300 as
well as all the bits that came with them.
Very casually we loaded the trailer with both machines and all the boxes, I
had only thought that I was going home with one not two motorcycles.
Now we had an agreement, Lea became very relieved and relaxed about
the whole thing, and it turned out that he didn’t want them anyway and
just needed to shift them for the best price he could get. He then told us
that he was also given a Harley Tank and would make his money on that. I
think he was happy with the price he got, although I’m sure he wanted
quite a lot more for them but realized he was not going to get it. I suspect
other bikers had told him the same old story, Its Russian crap and worth
nothing. But in the real world away from the sport bikes we know they are
very good motorcycles.

Tel. 0032-87275099
Hoe kom je er :
Neem de A27 (E42) van Verviers naar Malmedy. Bij afslag 10 (afslag
Francorchamps) ga je van de grote weg af.
Aan het einde van de uitrit ga je rechts af. Let nu goed op, want na zo´n
40 a 50 meter neem je een klein weggetje naar links richting Ster.
Wanhoop niet, want je moet ca. 5 km rijden voordat je in het gehucht
(twee huizen en een kerk) Ster bent. Je herkent het niet eens als zodanig.
Volg hier de bordjes Auberge Franco Polo. Net op het moment dat je denkt
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Wintertreffen 2003
Het begint zo langzamerhand traditie te worden. Ook dit jaar is er weer een
wintertreffen gepland in de Belgische Ardennen. Net zoals het voorgaande
jaar zal dit jaar het wintertreffen plaatsvinden in Ster.
Wanneer :
Van 17 t/m 19 januari zal het wintertreffen plaats vinden in het dorpje Ster
(gelegen in de schaduw van het circuit van Francorchamps een must voor de
echte motorliefhebber), Voor diegene die niet weten waar dit ligt (wij wisten
het ook niet) staat hiernaast het kaartje ernaartoe. halverwege een dalletje
gelegen is het een ideale locatie om eens lekker te spelen in de omgeving.
LET OP, ook in België is het tegenwoordig verboden om zomaar in de bossen
te gaan spelen buiten de
beschikbare paden. Ter
plekke kun je naar
hartelust kamperen (met
de motor naast je tent) en
lekker fikkie stoken ervoor
om warm te blijven!!!
Voor de minder
winterharde types is er de
mogelijkheid tot slapen in
een bed op een slaapzaal
(ca. 20 bedden op de zaal)
of een luxueuze
hotelkamer die je kunt
delen met 2 a 3 man.
Je kunt hier ook lekker eten en drinken in het naast gelegen café/restaurant
waar je door een echte Russische Boris Jeltsin wordt geholpen (als hij
tenminste tijd heeft).
De slaapzaal moet reserveren en kost ongeveer € 10,- p.p.p.n.
De hotelkamer moet je reserveren en kost ongeveer € 15,- p.p.p.n.
Het kamperen zal ook ongeveer Euro € 5,- p.p.p.n. kosten (reserveren niet
nodig)
Adres:
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Having struck the deal, you may now notice a pleased look on Grim the
younger’s face, we had just bought a 1990 350 Jawa for £50 with a clock
reading of 4,000 km. The engine had literally been reduced to kit form,
which means every nut, bolt, spring, washer and stud has been removed
and placed in boxes, why, who knows but on inspecting the engine we
found that the crankcase has been damaged quite severely, but time will
tell what the real damage is.

Having loaded the trailer,
which now had a little,
more weight on than
expected we drove away,
waving out of the window to Lea who thought
he had a good deal.

It was only when we got out of sight and round the corner both Chris and I
shouted together - Yessssssss!!!!! Had we got a good deal or what? We
stopped and got out to just look at what we had got ourselves and again
let another display of completely childish expressions. Every few miles we
had to stop and tighten the ropes holding the machines on the trailer, and
each time those childish expressions kept coming out.
After a slow careful trip back to Sherbourne we arrived at the garage
where Chris keeps his M66 outfit, better known as ‘Boris’. It didn’t
take us long to unload the Jawa into the garage, but now he will
have a bit of sorting out to do as his garage is about the same size as
mine, medium to small. When the outfits are in, there is not a lot of
room left.
Driving back we were trying to think of a name for the Jawa, but not
knowing any Czechoslovakian we couldn’t think of any appropriate
names, well not clean ones anyway, apart the one name that always
used to come to mind to so many 2-stroke owners, especially in winter and that is “B - - - - - d” short for “Start yer b - - - - - d”.

Auberge Franco Polo. Ster
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Voor U Geknipt :

Hopefully this will not cause offence any 2-stroke owners who whole
heartily reject such names, but I refer to my early memories when I
owned an Aerial Leader, sorry, Aerial Pollution.
End of Chapter One.
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De nieuwe Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)
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Klassiekermeeting
Evenals afgelopen januari (2002) ook komende januari (2003) wegens
goede respons wederom (voor de 2e keer) spontaan een klassiekeravond in
Hengelo (Ov) zal worden gehouden. Afgelopen januari zijn hier,
voorafgaande aan het vertrek naar het UDCN-wintertreffen, ook
enkele leden van de UDCN-afdeling Twente bij aanwezig geweest. Omdat
het een hele gezellige avond is gebleken voor alle liefhebbers van klassieke
motorfietsen zou het denk ik toch wel een vermelding in het het UDCN-blad
waard kunnen zijn om nog meer leden hiervan kennis te laten nemen.

Okrosjka (voorgerecht, koude soep)
Ingrediënten :
1 liter
Kefir
5 stuks
Radijs
2 stuks
Ui (voorjaars,)
2 eetlepel
Room
2 stuks
Wortel
2 stuks
Ei
1 stuks
Meiknol (veel succes gewenst
om
die te vinden in december)
1 stuks
Aardappel
1 eetlepel
Dille
1 theelepel Mosterd
1 eetlepel
Suiker
1 stuks
Komkommer
Zout naar smaak

UITNODIGING
Wie

:

Alle liefhebbers van klassieke motorfietsen.

Waar

:

Cafe- restaurant "De Buurman"
Beursstraat 02 / Hengelo (Ov).
(naast het Rabo-theater / t.o. het NS-station).

Wanneer

:

Woensdag 15 januari 2003 vanaf 20.00 uur.

Bereidingswijze :
Schil de aardappel, de wortels en het meiraapje. Snijd deze groenten in
lucifertjes, die in enkele minuten worden gaargestoomd.
Snijd de komkommer in kleine blokjes, het wit en het groen van de lenteuitjes waar de wortels vanaf zijn gesneden in ringen, en de radijzen in
plakjes. Hak de dille fijn (gebruik eventueel diepvriesdille).
Prak de gepelde eieren.

Doel

:

Het op een gezellige manier openen van het nieuwe
motorjaar en het leggen van contacten met andere
liefhebbers van klassieke motorfietsen.

Extra's

:

* Tijdens deze avond zal een video met als thema
klassieke motorfietsen "draaien".
* Voor koffie en hapjes wordt gezorgd.

Roer al deze ingrediënten en de room door de kefir of door de met
mineraalwater met prik aangelengde 3/4 liter yoghurt en breng deze koude
soep op smaak met een beetje suiker en mosterd.

Bij belangstelling gaarne voor 10 januari 2003 laten weten dat je van
plan bent te komen;

Eet eventueel donkerbruin brood bij de soep. Een lekkere wodka of Kvas
erbij wordt natuurlijk ook altijd gewaardeerd door de liefhebber van de
Russische keuken. Voor de lijnbewuste lezers onderstaande de
voedingswaarden.

Vkoussno !!
Pagina 28

Voedingswaarde per portie (100 gram)
Energie :
450 KiloJoules
(107 Kcal)
Koolhydraten :
11 gram
Eiwit :
5 gram
Vezels :
2 gram

The Russian Twin

Hendry WIJNEN,
Tel. 074-8500301 of 074-8511113
Met vriendelijke groet,

Hendry Wijnen / Stan Vierhout.

The Russian Twin
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Uit de oude doos : Overpeinzing
Met zijspan sta je in de file, zit je in de regen, lig je altijd achterop door de
lage snelheid. Op een combinatie is elke lichaamshouding mogelijk. Toch
ben je kwetsbaar. Je kan niet in de anonimiteit duiken door op een donker
paadje voldoende condes te ontwikkelen met je vriendin of vrouw om de
ruiten te doen beslaan. Als zijspanrijder ben je altijd in het nadeel.
Toch is er maar een ding op aarde leuker dan motorrijden, dat is
zijspanrijden. Je kan zo'n ding echt de bocht om wringen, het gas en de
rem zijn je stuur en bij gladheid is het pas echt spannend. De spanning is
soms om te snijden als je met de combinatie snel de bocht doorgaat en de
achterband een kreunend protest laat horen tegen de manier waarop je
denkt aan het verkeer deel te moeten nemen. Toch is een combinatie
betrouwbaar. Zij geeft tijdig signalen als een goede vriendin die aangeeft
waar de grenzen van je bestaan liggen.
De motor en jij zijn partners die een onafscheidelijk partnership hebben
gesloten en waar leven en dood in elkaars handen ligt. Als zij het opgeeft
kan je zelf niet meer functioneren en zullen de gevolgen enorm kunnen
zijn. Als jij opgeeft kan zij niets ondernemen om de onderneming tot een
goed einde te brengen. Een afhankelijkheid die een perfecte relatie met
elkaar noodzakelijk maakt.

Onderdelen voor de

Ural Dnepr Club Nederland
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Dit gaat helemaal niet goed gaan denk ik nog als ik ineens een rammeltje
ga horen in de bak. HEEEEELLLLLPPPPP, en nu ?
Toch maar besloten om rustig (20-30 km/u) verder te tuffen. Gelukkig kom
ik even later een parallel fietspad tegen waarover ik de laatste kilometers
kan afleggen. Piepend en puffend ploft Dunja de straat in Langeweg in en
het erf op. Thuis ben ik ermee gekomen dus maar tot welke prijs ?
Een dag later denk ik, laat ik eens proberen hoe e.e.a nu gaat. aan de
buitenkant zie ik niets. Geen olielekken, genoeg olie in de bak en het blok,
geen aanlopende remmen etc. Vreemd, nog vreemder wordt het als ik de
koppeling probeer, gewoon tegendruk , iets wat ik gisteren niet meer had.
Een verwachtingsvol trapje op de kickstarter laat madam direct aanslaan,
zonder vreemde bijgeluiden.
Nou breekt mijn klomp, geen idee waar te beginnen maar ik denk dat
madam deze winter toch nog maar eens een keertje haar binnenwerk gaat
showen aan me om te kijken wat er nu eigenlijk aan de hand is/was.
Groet,

Benno

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:

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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Verhuisperikelen
De laatste maanden zijn voor mij persoonlijk erg druk geweest. Naast van
baan gewisseld te zijn ben ik ook nog eens van woonplaats veranderd.
Vooral dat laatste had achteraf gezien nog de nodige voeten in aarde.
We hebben een ouder huis (1920) gekocht in een van de omliggende
wereldsteden rond Breda te weten Langeweg. Een plaatsje wat volgens
mijzelf ontstaan is rond het café halverwege de vreselijk lange weg tussen
Zevenbergen en Wagenberg. Halverwege ligt een klein dorpje met een 400
inwoners waar wijzelf inmiddels ook deel van uitmaken. Ik denk met mijn
collectie het totale aantal motoren in het dorp te hebben verdubbeld en
zeker het Oostblokgehalte behoorlijk opgewaardeerd te hebben.
Voordat het een echter zo ver was hebben we wat kleine klusjes moeten
doen aan het huis. In het huis de electrische bedrading vervangen, het dak
vervangen en mijn berging/garage in orde brengen klinkt niet als veel werk
maar het heeft me toch een paar maandjes gekost.
Afgelopen weekeinde was een en ander dan eindelijk zo ver. Na het bedje
gespreid te hebben werd het tijd om de diverse monstertjes maar eens te
gaan parkeren. Rustige intro met de Suzuki over de grote weg gevolgd
door het binnendoor glibberen en glijden met het span. (even vergeten te
vertellen dat Langeweg middenin het roemruchte bietengebied ligt rondom
Breda en de binnenwegen dus bedekt zijn met een dikke laag klei, ideaal
met een zijspan stukken minder leuk met een solo helaas) Het span kwam
tien kilo zwaarder ook aan in Langeweg waarna de zijklepper moest volgen.
Geen probleem dacht ik nog toen ik thuis wegreed.
Na het najaarstreffen in Beesel had madam niet meer gelopen en al na het
eerste trapje zat er volop leven in. Bandjes waren nog hard dus wegwezen
dacht ik. Halverwege begon de ellende. De koppeling begint te slippen en
He, da's raar, als ik de koppeling een klein beetje intrek pakt hij weer en
kan ik verder rijden. Niet helemaal fris volgens mij maar ja als ik daarmee
aankom is het mij best. Kijk ik de komende lange winteravonden wel na.
Vijf kilometer verder begint er ook iets hinderlijk te piepen aan de
rechterkant van de fiets. Verrek, lijkt wel of ik een kanarie onder mijn zadel
heb gestopt. Dat kan niet goed gaan denk ik nog als ik middenin de polder
over een landweggetje rijd. De tractoren beginnen me inmiddels
enthousiast in te halen evenals de oude man op zijn scootertje die ik
daarstraks nog luid bulderend voorbij stiefelde.
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Zij probeert je uit, zoekt jouw grenzen en wil weten waar je zwakheden
liggen. Op de meest onverwachte momenten reageert ze niet meer lief
maar als een feeks. Ze laat je in de steek om te zien hoe je reageert. Dit
kan zijn in het midden van de nacht zonder licht of vonken of overdag op
een buitenweg ineens zonder benzine. Op dat soort momenten blijkt ze een
op drie te hebben gelopen of niet hebben bijgeladen zonder te
waarschuwen. Ze leert op deze manier omgaan met je slechte karakter. Ze
kent alle scheldwoorden en vloeken die je uit. Ze pest je tot het uiterste
toe. Tot je de fout ontdekt en nog gelooft dat het je eigen fout is ook.
Ook jij wilt haar grenzen kennen en probeert steeds weer verder te gaan
met het gashandel, de rem, de koppeling en het stuur. Wanneer laat zij het
afweten, slipt ze door, slaat ze af of kiept ze om? Je weet het pas als je op
een veilig moment alles met haar hebt gedaan. Je past goed op geen
schade aan te richten en zoekt plekken op in het landschap waar je
ongestoord met haar alleen kan zijn. Juist deze plekken ken je als geen
ander. Zelfs je vriendin of vrouw is hier ooit geweest. Dit zijn de plekken
waar je met haar alleen was en waarvan je de geheimen nooit zult
prijsgeven. Zij is wellicht de meest perfecte maitresse. Je partner zal
wellicht niet eens jalours worden op je relatie met haar.

The Russian Twin
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Nieuws van Gossie,

Voorjaarstreffen U.D.C.N. Zeeland.
Dit jaar is er voor gekozen om als voorjaarstreffen een combinatie te kiezen
van sleutelweekeinde en treffen. De firma GOSS.I.E is bereid gevonden om
op Zaterdag gedurende het treffen bij hun op het bedrijf een sleutelmiddag
te organiseren en zijspanspecialist Rob Teffer heeft bereidwillig zijn
diensten aangeboden als instructeur om ons de fijne kneepjes van het vak
bij te brengen. De precieze invulling van die dag gaan we nog duidelijk
krijgen maar het wordt in ieder geval een doe-dagje voor ons leden.
Gezien de locatie in Tholen hebben we ervoor gekozen om in de nabijheid
hiervan een camping te zoeken voor de leden. Een kampeerlokatie is
gevonden op de Speelmansplaten nabij de Oesterdam en het water. Hier is
het goed vertoeven en gezien de ervaringen van de laatste jaren is het in
het voorjaar meestal goed weer in deze periode (afgezien vorig jaar dan).
Het water is misschien nog wat koud maar dat zien we dan wel weer.
Het is de bedoeling om op zaterdag een bezoek te brengen aan de firma
GOSS.I.E en hier een aantal activiteiten te organiseren in samenwerking
met Rob Teffer, te denken valt aan instructie zijspanrijden, een parcoursje
afleggen, spelletjes etc.
In de loods van GOSS.I.E willen we wat sleuteltechnieken demonstreren, 's
morgens het simpele, 's middags een wat moeilijker probleem aanpakken.
Het is beslist niet de bedoeling dat er een compleet blok uit en in elkaar
wordt gehaald. Wel is het de bedoeling om de vragen van de beginnende
en gevorderde sleutelaar te proberen te beantwoorden en een goed beeld
te geven van het onderhoud aan de moderne, aheuumm !!, Rus.
Behalve het sleutelgebeuren natuurlijk ook tijd om de jaarlijkse
ledenvergadering te houden en gezellig bij elkaar te komen en elkaar weer
alle roddeltjes uit de winterperiode toe te vertrouwen.
Zaterdagavond gaan we natuurlijk weer lekker Barbeknoeien en
ontspannen.
Meer informatie volgt nog in een nieuwsbrief later.

De redactie
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De nieuwe 750 CC motorfietsen zijn binnen en kunnen beproefd worden.
Dit is inmiddels al gedaan door diverse motorbladen en het eerste stukje
verwachten wij in de Motor in het kerstnummer, waar ruim aandacht aan de
Ural besteed zal worden. Het gaat goed vooruit met de fabriek en er worden nu
ook de delen geleverd die besteld zijn, alles prima verpakt en duidelijk
gemarkeerd. Was deze keer erg makkelijk, want de douane heeft alles tot op
het laatste schroefje gecontroleerd. Het is dat de stuffhond was overleden,
anders was die er ook nog aan te pas gekomen. Maar zoals het ook met de
motoren is, was de zending O.K, niets op aan te merken. Er waren zelfs
zijspanschermpjes bij waar we al 2 jaar op zaten te wachten.
De nieuwe Ural zal gepresenteerd worden in het Russisch Staatscircus, dat
van 18 december tot 5 januari op het Maliveld in Den Haag staat. Ural/Dnepr
club leden, of misschien alleen maar liefhebbers, kunnen korting krijgen. We
zullen proberen er wat leuke plaatjes te schieten, misschien dat de acrobaten
wel een act met een zijspan kunnen doen. De act met de acrobaten is er tot 2
januari, daarna is er steile wand racen, maar ik denk niet dat dit met Ural's of
Dneprs gedaan wordt.
Naast dat de 750 CC beproefd kan worden, is dit ook mogelijk met de solo
Classic en de Voyage. De Classic kan trouwens ook geleverd worden in
zijspanuitvoering. Uiteraard nu in de 750 CC, evenals de gear-up.
Van de diverse motoren die bij ons staan voor bemiddeling bij de verkoop
hebben wij onlangs een combinatie verkocht aan iemand die met haar moeder
4 maanden door Europa gaat toeren. Er wordt hiervan verslag gedaan in de
Viva, de eerste foto's zijn deze week gemaakt en de introduktie komt
waarschijnlijk in het kerstnummer. Hun trip begint het laatste week-end van
april, wanneer onze officiële opening gehouden wordt, waarbij zij ook aanwezig
zullen zijn.
Dit week-end valt samen met het voorjaarstreffen van de UDCN.
Wij zullen 's zaterdags in de morgen een wat eenvoudige sleutelinstruktie
geven, en in de middag wat voor de gevorderde sleutelaar brengen.
Verder komt Rob Teffer uit Lelystad, welke een zijspanrijschool heeft.
Hoe dat verder ingekleed wordt ligt een beetje aan de wensen van de
bezoekers.Wij hebben een schitterende locatie gevonden om te overnachten
aan de speelmansplaten, dit is een recreatiegebied aan de oesterdam, direct
aan het water gelegen. Er wordt aan dit treffen ook aandacht besteed door
diverse motorbladen.
Indien er nog verdere bijzonderheden zijn komt dit in het volgende nummer,
mochten er nog suggesties zijn voor dit week-end laat het ons weten!!!!

The Russian Twin
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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
13-14-15 december 2002
Vehikel auto en motor, te Utrecht
15 januari 2003
Klassiekermeeting Hengelo (Ov.). Café de Buurman Aanvang: 20:00 uur.
Info bij Hendry Wijnen 074-8500301
17,18 en 19 januari 200
Wintertreffen van de U.D.C.N. op de inmiddels gebruikelijke locatie in Ster.

DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPANAANDRIJVING

7-8-9 maart 2003
Vehikel motor met aanwezigheid van de U.D.C.N.
25,26 en 27 april 2003 (LET OP, datum gewijzigd)

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

Voorjaarstreffen van de U.D.C.N. met natuurlijk de ledenvergadering.
Locatie dit keer in Tholen. Dit weekeinde wordt een combinatie van
Sleutelweekeinde en treffen. Meer informatie vind je in dit blad.
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
Wijzigingen voorbehouden

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
Te Koop gevraagd :
5-12-2002 : gezocht: k65/63 carbs
met verticale flens, twee ronde
knipperbolletjes voor een MT-11 en
een langere vierde versn.
mailto:G.A.Samshuijzen@student.r
ug.nl
of 06-18130312
Te Koop :
5-12-2002 :Te koop Jupiter zijspan,
in redelijke staat, vraagprijs EURO
200. Te bevragen bij Lodewijk
Walburg. Piet Heinstraat 53. 2202
KT Noordwijk telefoon: 0713615867
Te Koop :
5-12-2002 : Omdat 1 M72
restauratie project wel genoeg is,
te koop: - zijklepper motor (Dnepr,
heeft paar PK meer dan m72),
deels in onderdelen , maar
helemaal compleet, met extra
cylinder, heeft wel nieuwe zuigers
nodig, - bijbehorende (prachtige!)
versnellingsbak met
handschakeling, - M72 frame
zonder papieren
- M72 voorvork (waarsch. zonder
Pagina 18

kroonplaten), - 2 Ural "bloemkool"
wielen, Interesse? Doe een
aannemelijk bod... eventueel ook wel
ruilen tegen druppelmodel tank, M72 of
Chang achterspatbord, of ander leuk
spul. Carel Windt, 026-3211657
Te Koop :
19-11-2002 : Dnepr k-750 bj 1959 in
originele kleur loopt goed 48000km

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
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!
vraag prijs 1500€. informatie: jan
wassenaar Tel 058-2541777

UDC

Te Koop :
10-11-2002 : Dnepr mt16 zijspan
combinatie van 1989 10.000km zijspan
aangedreven,achteruit versnelling,
The Russian Twin
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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
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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beenschermen,nieuwe accu, kleur
is Zwart, is goed gebruikt en heeft
hier en daar wat aandacht nodig
voor €1150,- te bevragen bij jan
wassenaar@wxs.nl Tel:0582541777
Te koop :
18-10-2002 : Moskva, begin 50-er
jaren compleet in onderdelen te
koop. Vaste prijs 300 Euro. D.
Kranendonk, 04875-516939
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: 0318-635747. 035-6563036

Nummer 50, december 2002

cilinderkoppen en cardanklok M72,
Bovenste kroonplaat M72 . H. van
Tilburg, Ede. Tel: 0318-635747.
035-6563036
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
Te koop gevraagd:
14-09-02 Oud Dnepr frame met
kenteken. Staat onbelangrijk.
Tevens gevraagd : Goede Dnepreindaandrijving 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

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,

The Russian Twin
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een differentieel en aangepaste
achtervork bij nodig. Bel (0264455176) 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
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
Te koop aangeboden :
0/8/2002 Dnepr MT -11 BJ 1993
6000 km gelopen goede staat vp
1000 euro Peter Windhey.
Te koop aangeboden :
27-7-2002 : Aangeboden Ural M66, oldtimer op NL kenteken,
solomotor kleur blauw. Tevens een
viertal kratten met reserveonderdelen. Alles in een koop €
2000,-. Te bevragen bij Femke de
Wit, Tel: 0229-218507
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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
Euro. Info : Menko 020-6797282
(8-18.00 uur) of Henk 0204904237.
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 email:geertjeanette@planet.nl
Te koop Aangeboden :
Ural/Dnepr 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

Ural Dnepr Club Nederland

Frans van Loon
HEESCH

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

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-

Pagina 20

Nummer 50, december 2002

The Russian Twin

The Russian Twin

Pagina 21

