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Van de Voorzitter
Na een nat voorjaarstreffen deed de zomer zijn intrede en wat voor een zomer! Er leek geen einde aan te komen, wat mij betreft mag het volgend jaar
herhaald worden.
Helaas moest ik het zomertreffen missen. Maar ik heb gehoord dat het weer
zeer geslaagd was. Gelukkig kon ik weer bij het najaarstreffen aanwezig zijn
en ook hier was het weer een gezellige boel, waar we op de hoogte werden
gebracht van kaasbereiding en smalspoor treinen. Het eerst volgende op de
agenda is weer de UDCN onderdelen beurs. Verderop in het blad meer hierover.
Met de Dnepr gaat het goed, alweer probleemloos 3500 km op de teller, na
de revisie. Ondertussen de Planeta van een nieuwe krukas voorzien, deze
moet er nu ook weer wat kilometers tegen kunnen. Het volgende project is
een Moskwa van 125cc met nog heel veel werk, ik hoef mij voorlopig dus
niet te vervelen. Maar wie doet dat met een Russische motor?
Binnenkort gaat het bestuur weer in vergadering om de agenda voor het
komende jaar vast te stellen. Er zijn al weer wat plannen in de maak.
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ven om informatie. Deze had hem toen uitgenodigd voor een treffen. Henk
is daar toen op zijn IZH naar toe gegaan. Het beviel Henk gelijk goed en is
sindsdien lid.
Het leukste van het rijden op een Rus vind Henk de blikken die je soms van
mensen krijgt als je met zo´n apparaat komt langsrijden. Mensen verklaren
je soms voor gek als je op zo´n ding rijdt. Ze verwachten niet dat het nog
rijdt en heel blijft. ´Daar hebben ze natuurlijk gelijk in`, zegt Henk lachend,
´het gaat ook niet zozeer om de techniek als wel om de looks. Zet eens 10
Ferrari´s en ander sporttuig op een rijtje en zet er een Dnepr bij. Binnen
no-time staat iedereen naar de Dnepr te kijken`. En zo is het maar net.
Heb je nu nog wensen Henk? Nou, weer een zijkleppertje erbij zou wel leuk
zijn. Oh ja, ik ben van plan om ooit nog eens een soort Boss Hoss machine
te bouwen met een Chevy V8 blok erin. Ik hoop dat ik er dan ook nog op
durf te rijden.
Henk heel erg bedankt, ik denk dat ze ervan zullen smullen
Groeten.

Jos

Mocht je nog suggesties of ideeën hebben laat het ons dan
weten.

Jan Wassenaar

Pagina 4

The Russian Twin

The Russian Twin

Pagina 33

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 53, Oktober 2003

koekie van een fiets, maar wel eentje die het meestal doet. En een blind
paard kan er geen schade aan aanrichten.
Zijn andere (rijdbare) fietsen staan in een garage die hij er nog bij heeft
gehuurd. Hier staat zijn IZH 56 met authentiek span (van deze Ishes heeft
hij er 4, maar deze rijden niet allemaal) en een AWO Simson 250 cc met
zijpspan. Wat heeft hij verder nog. Een Voshkot en een Suzuki 500cc Cross.
In zijn werkplaats ligt het
volledige gereviseerde blok
van een IFA BK 350. Het is
een twee-takt boxerblok.
Een fiets die je niet veel
ziet. ´Ja, eigenlijk moet ik
deze eens helemaal afmaken` zegt Henk vertwijfeld.
´Het is een pracht fietsje
waar er nog maar heel weinig van rond rijden`. Afgezien van de rijdende fietsen
liggen er her en der veel
reserve blokken en onderdelen. Van een M72 gaat
Henk´s hart ook sneller
kloppen. Hij heeft er een
aantal gehad, maar heeft er
momenteel geen één meer.
Wel heeft hij nog een aantal blokjes van een M72
liggen. Het is eigenlijk allemaal te veel om op te noemen. Hoe is Henk eigenlijk
aan de Rus gekomen?
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Van de redactie
Het afgelopen jaar is weer een fantastisch jaar geweest voor de gemiddelde motorrijder. Ikzelf (Benno) moet zeggen dat ik e.e.a. af en toe wel wat
teveel van het goede vond maar als rasechte Nederlander moet ik wat te
klagen hebben. Dit jaar heb ikzelf helaas vrij weinig tijd gehad om treffens
te bezoeken. Verplichtingen aan huis en haard hebben me helaas verhinderd op zowel Delfsail als Zoeterwoude te verschijnen. Bij het najaarstreffen besloten Dorine en ik wel in ieder geval uit eten te gaan om toch nog
iets mee te krijgen van het treffen. Volgens mij was alles weer goed geregeld door de betreffende organisatoren. Ik hoorde van de aanwezigen in
ieder geval wel dat dit keer de grote spelbrekers eens een keer geen Russische voertuigen waren maar een Scandinavische Corda die dwarslag. We
moeten er misschien toch maar eens over nadenken om een treffentoerrit
Russian only te maken want al die storingen aan buitenlandse voertuigen
drukken het tempo behoorlijk.
Helaas moesten wij er al weer vroeg vandoor maar van de aanwezigen
achteraf heb ik begrepen dat e.e.a nog lekker doorgekabbeld is. Volgend
jaar ga ik proberen e.e.a. goed te maken en op meerdere treffens te verschijnen.
Het najaarstreffen zit er voor mij (Jos)
ook weer op. Ruud en ik mochten als
organisatoren ook daar niet klagen wat
het weer betreft. Nu is het wachten op
het wintertreffen. Een laat najaarstreffen met de naam regentreffen of Sinterklaastreffen zou best wel leuk zijn
als tussendoortje. Wie trekt er eens de
stoute schoenen aan? Mijn Ural (Jos) is
er klaar voor.

Een oom van hem handelde vroeger vaak met Polen. Zo´n 15 jaar terug
had hij ooit eens 10 russen meegenomen met het idee deze in Nederland
voor veel geld te verkopen. Zoals zo vaak wachtte in Nederland de teleurstelling toen bleek dat deze hier toch weinig waard waren. Henk (toen nog
voornamelijk Jappenrijder) had wel interesse in de Ishes en Voshkots die
zijn oom had meegenomen. Deze tweetakten met hun oldtimerlook spraken namelijk zeer tot de verbeelding. Hoe kwam Henk bij de UDCN terecht?
In die tijd had hij Henk Wouters (de toenmalige voorzitter) eens geschre-
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Binnenkort zien we elkaar weer op de
onderdelenbeurs. Tot dan,

Jos en Benno
The Russian Twin
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door : Frank Rodenburg.

Dit stukje is bedoeld om mijn motorfietsje en mezelf even voor te stellen.
Eerst maar even de voorgeschiedenis.
Eind jaren zestig begon ik, zoals zovelen toentertijd, met bromfietsen te
klungelen, en mijn lievelingsbromfiets was de NSU Quickly, een typisch
jaren-vijftig ontwerp, waarop ik heel wat kilometers heb afgelegd (o.a.
twee maal vakantie in Groot-Brittannië). Mijn eerste motorfiets was dan
ook een NSU, een Supermax 250 cc viertakt (met bovenliggende nokkenas,
dry-sump smering, droge koppeling, en nog meer van dat soort lekkernijen), die ik kocht als de spreekwoordelijke krat met onderdelen. Na restauratie (nou ja, min of meer) heb ik hiermee drie jaar gereden, maar toen
had ik, wegens gezinsuitbreiding, iets groters nodig, dus kwam in 1975 de
eerste Rus in zicht: een één jaar oude Jupiter met bak, met 700 km op de
klok. Hiermee hebben we bijna twee jaar gereden, inclusief vakantie naar
de Ardennen, maar algauw bleek de behoefte aan wat meer vermogen (2
½ persoon + bagage is een hele sjouw op de Nederlandse snelwegen voor
een Jupitertje…) dus liet ik bij de fa. Motim, de toenmalige russenimporteur, de Jupiter-bak overbouwen aan een gloednieuwe Dnepr MT 10.
Deze zou 18 jaar in mijn bezit blijven, eerst met Jupiterbak, toen een tijd
solo, toen met Dnepr-bak, toen weer solo, en in diverse verschijningsvormen (zelfs met hoog stuur, verlaagd zadel en aluminium zijdeksels). Ik heb
indertijd de tweetraps-oprichting van de UDCN mogen meemaken, en veel
leuke kilometers met de Dnepr gereden, maar na twee gebroken krukassen
meende ik om diverse redenen het motorrijden vaarwel te moeten zeggen,
dus exit Dnepr en welkom DAF YA 126 (een Dafje cabrio met 6-cylinder en
een gewicht van ruim 3 ton, kleur legergroen…). Dat is nu 9 jaar geleden,
en in de tussentijd was ik dus een aantal jaren geen lid van de UDCN, maar
ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus… Nadat ik een paar jaar
geleden het dafje volledig gerestaureerd had, zocht ik een nieuw project
om me mee onledig te houden, en zo kreeg ik afgelopen herfst een advertentie op Marktplaats onder ogen voor een Planeta, het ééncilinder zusje
van de Jupiter. Na wat heen-en-weer gemail werd de tocht vanuit Zeeland
naar Overijssel gemaakt alwaar de koop snel was gesloten en de Planeta
kon worden opgeladen.
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licht mogelijk worden geconstrueerd en Henk kan dat maken. Ik heb zoiets
nog nooit gezien en Henk geeft even een kleine demonstratie met de boorkolom.
Daarna geeft hij mij een briefje
waarop al zijn motoren staan
en lopen we ze allemaal langs.
In een kamertje naast de garage
(eigenlijk een voorraad kamer
voor boodschappen) staat een
Yamaha GTS 1000 onder een
dekkleedje. In de dubbele garage aan de achterkant staat er
nog zo een maar dan het Dtype. Voor de leken, een GTS is
zo´n fiets met omegaframe en
naafbesturing. Hier staat ook
Henk zijn paradepaardje. Een
GTS 1000 met zijspan. Helemaal
aangepast. Zit de naafbesturing bij een standaard GTS links, bij Henk zit hij
rechts want dat is betersturen en rijden met zo´n bakje eraan. De gehele
voorconstructie is door Henk zelf gemaakt, gebogen, gelast. Ik ben geen
Jappen liefhebber, maar dit is werkelijk een plaatje. Naast de mooie voorvork heeft hij ook een compleet reserve tank systeem op de fiets aangebracht. Daar
zie je verder
niets van behalve als je
heel goed
kijkt.
In deze garage staat ook
nog een Sparta 200 Villiers
en zijn werkpaard (of
winterfiets)
een Ural/
Dnepr MT
nogwat Yamaha. Een

Thuisgekomen volgde eerst een voorlopige inventarisatie. Ik had een Izh
Planeta-3 gekocht van 1981, compleet, vies, in redelijke staat, met weinig
kilometers, zo’n 20.000. Nog de originele banden, hoewel deze echt “op”
waren. De rechter schokdemper was “uit elkaar gevallen” en had alle olie
over het achterwiel verspreid en ook de linker bleek niet erg stevig dichtgeschroefd te zijn, maar later bleek alles na reiniging gewoon weer in elkaar
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geschroefd te kunnen worden (ditmaal met Loctite!) en het werkt weer
prima. Het enige echte defect dat ik kon vinden was een “verkauwde” vertanding van de kickstarter en diens as, dus deze onderdelen werden vervangen door nieuwe, dankzij Jan Wassenaar, waarbij ik meteen het normale schakelpedaal verving door een hakteen-exemplaar (beide types werden
gebruikt op de Planeta).
De Planeta meet, net als de Izh Jupiter, 350 cc, maar heeft een ééncilinder
blok, terwijl de Jupiter een twinnetje is. Deze laatste is daardoor beter geschikt voor zijspanwerk, is ook iets krachtiger. Het rijwielgedeelte van beide
fietsjes is nagenoeg gelijk.
Het bleek al snel, dat “mijn” motor jaren ergens had stilgestaan, geschorst,
vanaf 1994 of zo! Dankzij het vele tweetaktvet had de motor hier niet eens
zo erg onder geleden: lak en chroom hadden het redelijk gehouden!

De nieuwe Russische keuken
(Roeska-ja Koechnja)
Russische biefstuk met groene peper:
Biefstuk mag dan een internationaal geliefkoosd
gerecht zijn, de Russen hebben weer eens een
heel andere manier om van zo'n stoer stuk vlees
een feesteten te maken. Kijk maar hoe:
Ingrediënten voor 4 personen:
800 gram eerste klas runderfilet, in vieren gesneden.
1 koffielepel groene peper per persoon.
1 kop smetana *
80 gram boter
1 likeurglas wodka
zout
Bereidingstijd: 4 - 10 minuten (naar smaak).
Een koffielepel groene peper op de ene kant van elke biefstuk leggen en op
het vlees kloppen. Meer of minder mag ook. Boter goed verhitten in een
bakpan en er de biefstuk aan elke kant 2 of 3 minuten in bakken, of langer
als u graag doorgebakken vlees eet.
Nu zouten en dan op een voorverwarmde schotel overbrengen. De alcohol
met het bakvocht in een steelplanneije doen en flamberen. Als de alcohol
helemaal is geblust, werkt u de smetana door het bakvocht en giet u dit
mengsel over de biefstukken, die u meteen opdient.
Geef er wat waterkers en minitripjes bij. Een rode Bourgogne zal een goede metgezel zijn. En zoals altijd weer Vkoussno!
* Smetana saus: Een deciliter slagroom met evenveel yoghurt vermengen.
2 koffielepels citroensap aan toe voegen. Smetana is de Russische term
voor zure room.

Vkoussno
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Al snel lag het machientje compleet uit elkaar en bleek het binnenwerk in
prima staat. Ook bleek waarom: het inrij-pinnetje zat nog in de carburator!
Dit wordt in de fabriek in het deksel boven de gasschuif geperst, zodat het
gas niet meer dan half open kan, om de motor tijdens het inrijden te ontzien. Na 500 km of zo moet het afgebroken worden, maar dit was nooit
gebeurd! De vorige eigenaar zal wel niet hoog opgegeven hebben over de
prestaties van zijn Planeta…. Was dat wellicht de reden, waarom hij haar

The Russian Twin
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tenslotte maar had weggezet? In ieder geval betekende het wel dat krukas
en zuiger heel weinig te lijden hadden gehad van 20.000 zeer lichtbelaste
kilometers!
Ik besloot de restauratie voortvarend aan te pakken. Alles werd eerst
schoongemaakt, met veel benzine, om alle olie en vet op te lossen. Het
frame, de achtervork, de voorvorkkroonplaten en standaards werden weggebracht om gestraald en gepoedercoat te worden, waarvoor we hier een
goed en goedkoop adresje hebben. Spatborden, zijdeksels en koplamp
werden ook gestraald maar daarna door mij met verf afgewerkt. Ik besloot
mij niet te houden aan de originele kleur, want dit was een oogverblindend
Russisch blauw-groen! Het frame werd zwart en de rest werd een combinatie van donkergroen en zilver, wat een mooi klassiek karakter heeft. Voorvorkpoten, stuur en diverse kleine onderdelen werden naar Rotterdam gebracht voor een nieuwe chroomlaag. Dit bleek de grootste kostenpost van
de hele restauratie te worden. De tank was een verhaal apart. Onderin zat
namelijk een laag roest, drab en taaie smurrie, wat ooit mengsmering was
geweest. De kraan zat verstopt met een soort teer, en dit was ook terug te
vinden in de vlotterkamer. Het kostte heel wat tijd en moeite om dit alles
weer schoon te krijgen, en voor de kraan koos ik voor de makkelijkste uitweg: ik kocht een nieuwe bij Gossie! De tank kreeg aan de binnenzijde een
behandeling met Tankcure, om alles schoon en roestvrij te krijgen, en werd
aan de buitenzijde geverfd. Over dit laatste ben ik nog niet tevreden, want
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alcohol op 300 meter. (alcoholmisbruik?). Henk wordt regelmatig gevraagd
om onderdelen voor het blok te fabriceren (kleppen bijv.), aan te passen,
uit te balanceren etc. ´Kun jij dat allemaal dan?` is mijn vraag. Naast het
feit dat Henk in het dagelijks leven bedrijfsleider is in een metaalbewerkingsbedrijf, is hij ook altijd heel bescheiden. ´Ja, hum dat lukt meestal
wel`, is zijn antwoord. Het maakt mij nog nieuwsgieriger naar zijn
´schuurtje`.
Via een trap in het midden van de woning bereiken we de beneden verdieping. Één deur door
en we staan midden in
een Walhalla. Links staat
een gigantische Colchester centerdraaibank met
daarnaast een beest van
een kolomboormachine.
Rechts zie ik twee stellaWerkpaard ?? ges met allerlei motoronderdelen en een zelfgefabriceerde motorheftafel. Aan de overkant tegen de muur staat een
werktafel van vier meter lang, enkele voorraadkasten en daarnaast een
koelkast gevuld met bier. De ideale werkplek? Naast het ´gewone gereedschap`, heeft Henk veel speciaal gereedschap. Er staat een kleppenslijper
van Black en Decker, je kunt er mig/meg en wat niet al lassen. Veel gereedschap bestaat uit precisie-instrumenten voor de draaibank en boorkolom.
Er is weinig dat Henk niet
kan draaien. Zo heeft hij
voor zijn Dnepr cilinderkoppen een mal gemaakt zodat
hij deze makkelijk kan vlakken. Hij experimenteert met
kleppen, klepgeleiders en
klepstoterstangen. Dat doet
hij niet alleen voor zijn eigen motoren, maar zoals
gezegd ook voor bijv. een
dragrace-machine van een
vriend. Alles moet dan zo
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Het schuurtje van …..Henk van der Ham.
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de gebruikte grondverf (Hammerite primer) blijkt niet benzinebestendig te
zijn, dus de verf bobbelt wat rond de tankdop. Klusje voor de winter…

Ik had Henk van der Ham ooit
eens gevraagd hoeveel motoren
hij nou eigenlijk had. ´Even
tellen`, had hij gezegd… ´Die
heb ik en dan die nog en oh ja
die en dan vergeet ik ook nog
die en ach ja die motor die op
zolder ligt. Eh 14 bij elkaar!!! Ik
had toen wat op mijn achterhoofd gekrabd. Hij moest wel in
een groot huis wonen, of in een
huis met een groot ´schuurtjes
gehalte`. Reden te meer om
eens een bezoekje te brengen
aan Uithoorn.
Op woensdagavond 6 september kom ik bij Henk aan.. Hij woont in het
middelste huis van een rijtje van drie aan de Amstel. Het huis bestaat uit
een benedenverdieping (een souterrein als het ware) met twee verdiepingen erop. Op de 1e verdieping is de woonkamer en keuken. Op de tweede
verdieping bevinden zich, naar ik mag aannemen, de slaapkamers. Dan is
er ook nog een zolder. Henk woont hier met zijn vrouw en twee zonen. Als
ik binnenkom staat de koffie klaar en we raken gelijk aan de praat.
Henk laat enkele foto´s zien van een
serieus speeltje van
een maat van hem.
Een echte dragracer
met het carrosserie
van een T-ford. Een
reusachtig V8 blok
ligt voor in de neus
van het apparaat.
Meer motor dan auto.
Hoe hard gaat dat
nou? Loeihard. In 2
seconden op 100 km
p/u. Brandstofverbruik: 45 liter pure
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Het blokje werd voorzien van nieuwe lagers in de versnellingsbak en koppeling, nieuwe keerringen rondom, enz. De krukas bleek nog goed te zijn,
en ook de zuiger kon, na wat oppoetsen en ontkolen, zó weer teruggemonteerd worden, zelfs met de originele zuigerveren. Alle pakkingen heb ik
uiteraard nieuw gemaakt uit pakkingpapier (het ontwerp gebruikt geen
koppakking, dus da’s makkelijk). Overigens bleek bij demontage, dat het
kettingwiel op de uitgaande as van de versnellingsbak had kunnen
“zweven”, waardoor dit tegen het carter had aangelopen en daardoor de
keerring had opgegeten. Dit bleek te zijn veroorzaakt door het ontbreken
van een afstandsring in de versnellingsbak – een fabrieksfoutje, want het
blokje was nog nooit open geweest. Na enig gezoek vond ik iets passends
in mijn bakken oude spulletjes en kon het blokje in elkaar geschroefd worden.
Grappig is nog het verhaal van het sleutel-loze stuurslotje. Ik had dit gedemonteerd en was hiermee naar Gossie gegaan (echt attent van Jan en Paula dat ze naar mijn woonplaats Tholen zijn verhuisd…) met een idee van “je
kan nooit weten…”. “Nee,” zei Jan, “zo’n slotje heb ik niet. Wel mooi ding,
trouwens.. Maar wacht eens…” Vervolgens dook hij ergens een plastic
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bekertje vol sleuteltjes op, en na wat passen en proberen had hij een nieuwe sleutel voor me gevonden!

ment moest worden afgekoppeld om via een wissel aan de andere kant
weer te worden aangekoppeld om de terugtocht te kunnen aanvaarden.

Zo langzaam aan kwam alles wat uitbesteed was, weer terug en kon met
de wederopbouw worden begonnen. Dit gebeurde aanvankelijk in de logeerkamer op de eerste verdieping. Toen het rijwielgedeelte de grens van

Terug op de camping waren de voorbereidselen voor de BBQ reeds in volle
gang. Na het verorberen van de goed verzorgde maaltijd en de uitreiking
van de “pechtrofee”, werd nog enige tijd nagepraat rond het kampvuur
over de indrukken die deze dag waren opgedaan.
Zondagochtend gaf weer het bekende beeld van inpakkende lieden, die
nog een langere of kortere afstand naar huis hadden af te leggen. Jan en
Jan, Henk, Gerrit en ondergetekende, vormden een groepje en reden gezamenlijk binnendoor naar Uithoorn. Daar legden we nog even aan om op
een terras aan het water een kopje koffie te nuttigen. Daar scheiden onze
wegen en konden we terug zien, met dank aan Jos en Ruud, op weer een
zeer geslaagd treffen.

Luijt.

“draagbaarheid” naderde, werd het werkterrein verplaatst naar de woonkamer. Dit vereist wel een ideale echtgenote, maar ik mag me zo gelukkig
prijzen… Ach, het deed haar aan vroeger denken: toen ze mij leerde kennen lag de vloer van mijn huurkamer ook vol met de onderdelen van het
Max viertaktblok in al zijn gedemonteerde schoonheid, en ook het Dneprblok heeft wel eens een tijdje in onze slaapkamer gebivakkeerd… Zo werd
de Planeta in de woonkamer voltooid met alle onderdelen, opnieuw bedraad (met een aangepast schema en deels nieuwe en deels bestaande
kabeltjes) en voorzien van veel rvs-boutjes en moertjes.
Het zadel (voorzien van nieuw schuim, het oude was nogal verteerd) is nog
niet helemaal naar tevredenheid, ik ben nog op zoek naar een vervangend
zadel of een adres voor goed schuim. De originele spoelen-met relaisspanningsregelaar wil ik nog vervangen door een electronische, die ik al
heb liggen. Dit om minder verlies te hebben in de stroomvoorziening (6 volt
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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: mboelis@zonnet.nl

The Russian Twin

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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door : Luijt Postma

Tot degenen die niet op het najaarstreffen zijn geweest, kan ik slechts zeggen dat ze heel wat hebben gemist. Zoals een bijzondere locatie, leuke
activiteiten en natuurlijk het fantastische weer.
Wie kent niet het begrip “kamperen bij de boer”? Wat hier zeker op zijn
plaats was. De kippen liepen hier namelijk letterlijk in je tent. Als welkom
gaf de boerin ons op enthousiaste wijze tekst en uitleg over de boerderij en
het maken van kaas. Na al deze kennis over de verschillende soorten van
zuivelproducten, was het tijd voor andere zaken. Met name, gebakken vis
en bier.
De toertocht die voor de volgende dag was gepland, voerde ons door het
“Groene Hart”. Wij brachten daarbij ook een bezoekje aan het smalspoormuseum, waar allerlei stoom en diesel locomotieven stonden opgesteld.

Ural Dnepr Club Nederland
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en 45 watt is al zo weinig) en om een langere levensduur van de (nieuwe)
accu te waarborgen.
Tenslotte het moment van de eerste start. Dit verliep eigenlijk vrij vlot en
al spoedig stond het motortje gezellig pruttelend een rookgordijn in de
achtertuin te leggen. Het enige probleem wat zich hierbij voordeed was de
carburator: tijdens het schoonmaken bleek ik, met de teer- en pek-resten
van de ingedampte mengsmering, ook een minuscuul rubbertje te hebben
weggegooid, dat ooit op de vlotternaald had gezeten, en voor de afdichting
tussen naald en zitting moest zorgen. Zonder rubbertje loopt de vlotterkamer dus voortdurend over, wat niet zo fijn is. Zelf experimenteren met rubbertjes schoot niet op, maar gelukkig kon Jan Wassenaar mij (weer!) helpen met twee passende rubbertjes. Sindsdien loopt het motortje lekker en
heb ik al vele ritjes in de omgeving gemaakt.
Het motortje is erg soepel. De prestaties zijn met 20 pk natuurlijk niet flitsend maar voor b-wegen en stadswerk heel geschikt. De motor is extreem
zuinig: makkelijk 1 op 20. Het rijwielgedeelte (vering, remmen) is gewoon
goed.
Plannen voor de toekomst? Ach, wie weet. Een Ural is eigenlijk ook wel
leuk, maar ik zit ook wel eens met een schuin oog te kijken naar een Moto
Guzzi V50 Nato of een Royal Enfield (India) Bullet…
Graag wil ik nog in het bijzonder Jan Wassenaar en Jan en Paula van Gossie bedanken voor hun hulp bij de wederopstanding van dit Planeta-tje.
Zonder hen was het hoogstwaarschijnlijk niet gelukt.

Frank Rodenburg.
Cardantip:

Tot onze verrassing had de UDCN een speciale coupe afgehuurd voor een
ritje met een authentieke stoomtrein. Het treintje maakte een soort van
rondrit om een recreatieplas, waarbij de locomotief op een gegeven mo-
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Als je toch eens jezelf verveelt of lekker aan het sleutelen bent aan je Ural
is het raadzaam om eens te controleren of e.e.a. wel lekker vastzit. Van
Mario Vissers hoorde ik recent dat hij al een aantal keer een Ural cardan
heeft aangetroffen waar weliswaar de boutjes allemaal nog 'vast' leken te
zitten en borgplaatjes gebruikt waren maar waar toch de tandwielkrans los
zat. In dat geval is het raadzaam om alles eens lekker los te maken, goed
te ontvetten en vast te plakken met iets als loc-tite bv. en daarna opnieuw
te monteren met goede borgplaatjes. Verzuim je dit dan zullen de gaten in
de tandwielen uitlubberen en langzamerhand alles kapot maken. Succes
ermee.
The Russian Twin
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Agenda van de U.D.C.N. 2003

SLEUTELDAG 25 oktober 2003 bij Gossie.

4-5 oktober 2003
L’amicale Dniepr et Oural de France (franse
club) organiseert zijn treffen te Gamaches
(Normandie). Meer info bij Bernard Bruno
(02-35-85-62-24) of Philippe hittinger (06-62-54oural57@yahoo.fr

Het was kennelijk te gezellig tijdens het voorjaarstreffen , er was weinig
belangstelling voor de sleutelcursus tijdens de open dag te Tholen.
Daarom willen wij deze dag nogmaals onder de aandacht brengen en iedereen de gelegenheid geven meer technische kennis op te doen van zijn of
haar Russische motorfiets. De bedoeling is om dit in 2 groepen te doen.
1e
Eenvoudige cursus voor weekend en vakantie.
Het wisselen van wielen, kleppen stellen, ontsteking stellen e.d.
2e
Cursus voor mensen die zelf willen reviseren o.i.d.
Hiervoor willen wij de wensen van de mensen zelf horen, dan
kunnen wij hierop ingaan.

13-15)

17 tot 19 oktober 2003
AutoMotorSport 2003 te Zuid-Laren in de Prins Bernhardhoeve te
Zuidlaren. Meer info www.pbh.nl .
25 oktober 2003
Sleuteldag GOSS.I.E. Ook in het najaar biedt Jan Koedoot ons weer
de gelegenheid om meer over het sleutelen aan Russische motoren
te leren. Er wordt voor zowel beginners als gevorderden gesleuteld.
Deze kosteloze dag zal weer plaatsvinden te Tholen, bij GOSS.I.E.
Meer informatie zie www.ural.nl (Graag daar aanmeldden voor deze dag, aanmelden kost niets en je kunt een hoop opsteken).

Aanvang 1e cursus 10.00 uur.
Aanvang 2e cursus 14.00 uur.
Natuurlijk is deze dag gratis evenals de koffie die we altijd warm en vers
klaar hebben staan. Aanmeldingen en suggesties graag voor eind september 2003 bij Gossie, zodat wij een planning kunnen maken waarbij iedereen baat bij heeft. De definitieve samenstelling maken wij bekend op onze
site

WWW.URAL.NL

Tweede of derde weekeinde november 2003
Waarschijnlijk tweede onderdelenbeurs van de U.D.C.N. te Huizen.
Let op de enveloppe voor de exacte datum !!!!
7 december 2003
Retro Motor Beurs te Aarschot. Stadsfeestzaal Aarschot van 10.30
tot 18.00 uur Tel : 0032-015/225584
12-13-14 december 2003
Vehikel auto en motor
3e weekeinde januari (15,16 en 17 januari) 2004
Wintertreffen van de U.D.C.N. In ieder geval in de Ardennen maar
de exacte lokatie is vooralsnog onzeker i.v.m. overlijden eigenaar
oude lokatie te Ster. Meer nieuws volgt !!
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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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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!!)

DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPAN-

Open:

AANDRIJVING

maandag t/m donderdag 8.00 uur—18.00 uur
vrijdag 11.00 uur—18.00 uur
14.00—15.00 uur gesloten.

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
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Nieuwe Adverteerder :
Vanaf dit nummer vindt je in het boekje onderstaande adverteerder erbij. Martijn Stehouwer is de persoon die hierachter zit en heeft een gespecialiseerd
motorbedrijf in het Zuid-drentse Koekange. Voor de eerste keer een volle pagina. Hieronder zijn introductie :
Mijn naam is Martin Stehouwer. Naast de hoofdbezigheid het leveren van onderdelen voor kleine klassieke racemotoren heb ik ook nog wat andere bezigheden.
De import van Heidenau klassieke motorbanden en het verkopen van Simson
onderdelen en complete bromfietsen. Helaas is de Simson fabriek recent gesloten en zullen deze fietsen gaan verdwijnen uit het assortiment. Om dit gat op
te vullen heb ik contact opgenomen met de Russische ZiD fabrieken. ZiD staat
voor Zavody Iniemi Degtyarev, ofwel fabriek genoemd naar Degtyarev. Dit was
een beroemd wapenontwerper. De producten van deze fabriek zijn bekend als
K, Kovrov, Kovrovecs en Voskhod. Het is leuk om met deze fabriek zaken te
doen, of het ook wat opbrengt zal de tijd moeten leren. Russen hebben over
veel dingen andere opvattingen, de ene keer eenvoudiger of beter, de andere
keer onbegrijpelijk en voor Westerse begrippen Onvrijwillige humor. Zij zijn
bijvoorbeeld gek op stempels en vinden het vreemd als iemand een bepaalde
kleur wil bestellen.
De producten die nu in Nederland te koop zijn zijn een 200cc Quad (2495 euro) en trike (2099 euro) met een 200 cc voskhod-achtige motor. Deze zijn vnl.
bedoeld voor de landbouw. Een 50 cc kinderquad (1649 euro) van mooie exportkwaliteit, en de grappige 36 cc muskiet vouwbrommer (749 euro). Op
proef is er een Aktiv bromfietsje, een prima ding waarvoor we de mogelijkheden van type-goedkeuring onderzoeken op dit moment.
Van een nieuwe Sova bouwen we een replica van de Kovrovec producutieracer
uit 1965, dit kan omdat de Sova onderhuids nog steeds zoveel gelijk is. Het is
de bedoeling deze racers te gaan verkopen voor gebruik bij classic racers.
Meer info, neem eens een kijkje op www.emot.nl of www.zid.ru.
Groet,

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
0,25
0,25

11,50
20,50
4,10
3,40
4,55
5,75
5,75
9,00
0,50
0,50

LET OP, bij 4 stickers de vijfde kado. Bij het
versturen van stickers worden de portokosten apart verrekend !!
Verdere gegevens zoals
kleur, maat etc.

Bel Hans!

UDCN

Martijn Stehouwer.
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Clubwinkel
Beheerder:
Tel:
Giro clubwinkel :

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

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

MB750
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Russische mechanische horloges
Heidenau banden nu ook voor Ural, Dnepr
Simson bromfietsen en onderdelen
Alles voor Classic racers.

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

#
#
#
#

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

# ZiD onderdelen (vh. Voshkod)

89
84
140
120
120
104
116
89
107
80
117

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

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

# ZiD Kovrovec 1965 replica Classic Racer

Niet-leden
Prijs

Importeur ZiD-MOTO, Kovrov, Rossia.

Leden
Prijs

WWW.EMOT.NL / WWW.ZID.RU

Pag

Meestal open op Dinsdag, vrijdag en Zaterdag.
Eventueel op afspraak ook mogelijk.

Soort Boek

De Blieckweg 1, 7958RE Koekange
Tel: 0522-451991 Fax: 0522-451005

Type

Stehouwer Motoren

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.
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Dnepr-trikes ??
Mijn Ukrainse penvriend Andrew Ruban mailde me nieuws: KMZ maakt
momenteel tussen de 10-30 'Dneprs' per maand. Een deel daarvan wordt
door Andrew gedemonteerd en weer in elkaar gezet op de manier waarop
het eigenlijk bedoeld is. Zo'n nieuwe combi kost bij hen zo'n 1.400 Euro, af
Kiev. Inmiddels rijdt mijn eigen paard nu op drie gelaste Oberhausiaanse
wielen en heb ik zelfs zo'n draaiorgelwiel op het achterdek liggen.
Mooi!!

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 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!

Tot ziens

Dolf

: 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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wiel drive. Voor de schamele prijs
van 500 euro. Mvg. Frits. xMIKETHEBIKEx@hotmail.com

Te koop aangeboden :
4-7-2003 : Russische Banden aangeboden 3,75 x 19N zowel in grof
als normaal blokprofiel aanwezig,
nieuwe band + binnenband voor €
45,- stuk. Ook te krijgen 4 x 19
normaal profiel voor 45 euro en
4,2 x 19 grof profiel voor 47,50
euro, tevens 4,5 x 18’ normaal
profiel te koop. Te bevragen bij :
Jan van Gend, 033-4614489 of 0620449783

Gezocht :
1-7-2003 : Dnepr/Ural met zijspan
- maximum 10 jaren - in goede
staat - met papieren - maximum
prijs 1750euro - tel:+32
486/034141 / tel/fax :
+3281/612982 - montoisy_jouniau@freegates.be

Nummer 53, Oktober 2003

vanaf fabriek boekjes in engels en
chinees, chinees kenteken invoer documenten origineel gereedschapset in
koffer.op de bak zit een afdekzeil en
een nieuw windscherm alvast bedankt
en groeten van benno van leeuwen.
033-4566273 mbvanl@planet.nl
Te Koop aangeboden :
3-6-2003: Diverse spullen te koop,
wegens veredeling hobby, te
koop:K750 met zijspan(niet aangedreven)met nl. kenteken,in onderdelen,vr.pr.1250.00 Euro, Chang Yang
nieuw,zonder zijspan,zonder kenteken
1800,00 Euro. Harley 1200 Sportster,bj.2000 met Dynojet set
8.750 Euro, plus diverse onderdelen,
nieuw en gebruikt voor K750 en M72.
Voor serieus geïnteresseerden bellen
naar Nutte Visser tel.:053-4307823.

Aangeboden:
11-5-2003 : Wegens beeindiging
hobby: K750 met (onaangedreven)
zijspan 1962 met russisch kenteken.
Te koop aangeboden :
Moet motorisch nagezien worden ivm
4-7-2003 : Zijspan onderstel nieuw defecte kickstarter as. Originele zijte koop voor Ural, Compleet zijspanbekleding, zijspandek, etc. Geheel
span te koop, onderstel nieuw
compleet en origineel 6 volt. Moet zo
Ural-bak gebruikt. Te bevragen
snel mogelijk weg ivm plaatsgebrek.
bij : Jan van Gend, 033-4614489
Vandaar lage vraagprijs: 750 euof 06-20449783
ro. Groeten: Han van Dommelen,Ossewei 139, 3238XN, ZwarteTe koop aangeboden :
waal , mail4-6-2003 : ik wil mijn chang jiang to:hanwjvandommelen@hetnet.nl
te koop zetten voor 3500 euro hij
is in goede staat gekeurd en op nl
kentekengekomen op 26-05-2003
er zitten extra twee nieuwe zuigers
bij plus veren en een nieuwe pakkingset ook de volledige historie
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Van de secretaris:
Beste mensen, In de vorige Twin hebben jullie (als je daarvoor in aanmerking kwam) een ingevulde acceptgirokaart ontvangen om je contributie
mee te betalen. "Leuker konden we het niet maken, makkelijker wel". Kennelijk ligt dit document bij sommigen nog op de schoorsteenmantel. Mensen doe je zelf een plezier en stort het verschuldigde bedrag zo spoedig
mogelijk op gironummer 2594048 o.v.v. 351 iPE 357. Wens je het lidmaatschap op te zeggen, laat dit dan gewoon even weten. Een oud Russisch
spreekwoord zegt "Wie aan zijn schulden voldoet verarmt niet, maar is wel
zijn geld kwijt". Rare lui die Russen!

Luijt
Motocrypto
Oplossing Motor-crypto juni 2003
Jullie hebben natuurlijk allang ontdekt dat het thema van de vorige opgave het voorjaarstreffen was. Voor hen die daar niet geweest zijn is hier de oplossing.
1 voorjaarstreffen 2. speelmansplaten 3 Ural Dnepr Camper Club
Nederland 4. Showroommodellen 5. Fikkie 6.hemelbed
7. Kookstel 8. Slipcursus 9. Retro bike 10. Sleutelkinderen.
Nieuwe opgave:
1. Doe deze stad!:
2. Spijtig voor die schepen
3. Arbeid met elan:
4. Werd afgenomen:
5. Landschapsbeeld:
6. Worm op poten:
7. Averij:
8. Schip laat niets liggen:
9. Betalen voor kalifaten:
10. Brandhaard:

d.lfz.jl
w.ndj.mm.rs
v..rw.rk
p.r.d.
l.n.n
w.nd.lp..r
.p.n sch.p
sl..pb..t
d.kk.n
k.mpv..r

Luijt
The Russian Twin
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Te Koop gevraagd / Aangeboden :

nog dnepr wielen liggen, ze liggen in
de weg. wie wil er een paar hebben?

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, sowieso 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 :
28-09-03 : Ural IMZ 8-123-10. solo
uit 1997. Een mooie, goed lopende
en onderhouden motor, met extra
lampje op voorspatbord en een
chromen bagagerek. Extra zweefzadel zit erbij, incl werkplaatshandboeken. km 11.000. Tweede eigenaar. vraagprijs 2000 euro.
maurice.v.d.nieuwenhuijzen@startkans.nl
Te koop :
18-9-2003 : Te koop dnepr 750 MB
met zijspan kenteken 1968 kleur
groen 6000 km. tel 038-3854298.
Vraagprijs 2000 euro.
3.haar@wxs.nl Jos van der Haar,
Fazant 55, 8281 GM , Genemuiden.

Ural Dnepr Club Nederland

Te koop :
2-9-2003: Dezamet een klein kompakt brommertje van russische makelij. Ik wil het nu van de hand doen
en zoek een goed adres voor het
toch wel bijzondere voertuigje. Mijn
e-mail adres is:
haren.alkema@wolmail.nl
Mjn telefoon no is 026 3336014 te
Oosterbeek Hopelijk vind ik een
nieuwe eigenaar. De prijs is 250
euro bvd harmen

Te Koop :
mijn adres is jaap lenting gemmafrisiuspad 41 3151WD hoek van
holland tel: 0174 382909 email
r.kroon6@chello.nl. Ik heb onderstaande motorfietsen te koop.
TE koop : nieuwe dnepr zijspan
combinatie BJ 1993 met al betaalde
invoerpapieren maar nog geen kenteken de kleur is groen
TE koop dnepr solo export uit voering BJ:1993 kenteken 1998 KM.
1400 kleur wit met windscherm en
lederen zijtas
TE koop dnepr losse zijspannen in
verschillende kleuren ook nog een
isch en een velorex en binnenkort
ook weer dunna

Pagina 18

The Russian Twin

15-8-2003 : Ural M63 solo, bj.
1972, origineel NL-kenteken. Diverse verbeteringen, o.a. 12 volt
en SKF-lagers. Euro 1.500,=. C.
van Helmond, 030-2545366.
Te koop :
15-8-2003 : Ural Chopper, 1958
met kent. bijna gereed. 750cc
M72-zijklepper, krukas gereviseerd, Fiat zuigers, versnellingsbak met achteruit, kardan met
solooverbrenging,
RVS uitlaten, 12V Fiat dynamo
met elektr. sp. regelaar, Goldwing
GL1100 voorvork en wielen, nw
schijfremmen, druppeltank NSU,
Bing carb's, 2CV bobine, sierlijk
stuur.
Werk: forward control, kabelboom
en overige leidingen. vr. pr. Euro
2250,-

Te koop :
15-8-2003 : Dnepr cilinder zuiger set
kompleet met zuigerveren en pen.
prijs € 150,- jan wassenaar 0582541777

Eric van Gasteren
(gasteren@cistron.nl)
Tel. 077-4673606

Te koop :

Te Koop:
15-8-2003 : Complete Zijspan van
een MT-16 inclusief cardanaandrijving (25 km gelopen) Dus kopen,in en aanbouwen en je hebt 2

Te koop:
1-9-2003 diverse dnepr kopklepper
onderdelen, plaatwerk wielen filterhuizen en andere purk.050-5736937
of samrap392@hotmail.comIk heb
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