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Wat ik je wensen zal,
alhier van af deez bal:
Dat je met veel plezier,
weer veilig rijden zal,
in tweeduizendenvier
Hans Wakka
Pagina 38

The Russian Twin

The Russian Twin

Pagina 3

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 54, december 2003

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 54, december 2003

zondagochtend is er een ontbijt en zaterdagmiddag (na de toerrit) een
nasimaaltijd met saté.

Van de Voorzitter,
Koud de onderdelen beurs achter de rug of ik word gebeld of ik nog aan het
stukje heb gedacht voor het club blad. Natuurlijk heb ik daar aan gedacht
maar er nog geen moer aan gedaan, aan de slag dus.
Een breed en gesorteerd aanbod van onderdelen. Veel nieuwe artikelen in de
clubwinkel en daarbij een grote opkomst van leden maakten het weer tot een
zeer geslaagde onderdelenbeurs.
We zitten alweer aan het eind van het jaar en als ik zo terug kijk was dit ook
weer een jaar met allemaal geslaagde treffens.
Dit was weer mogelijk door de inzet van veel leden.
Vele uurtjes van voorbereiding en uitvoering maakten de treffens weer tot
onvergetelijke herinneringen. Ik besef mij dat ik in al die jaren bij de club al
op heel veel plaatsen ben geweest waar ik anders nooit terecht zou zijn
gekomen. Maar ook de ritten er naar toe waren prachtig altijd die snelweg
mijdend over kleine wegen en vaak met veerpont de grote wateren
oversteken. Lekker genietend van de natuur en het geronk van de Dnepr.
Soms een ongewilde stop om even aan de motor te sleutelen en daardoor
weer in kontact te komen met hulpvaardige mensen welke je zonder deze
bijzondere motor nooit zou hebben ontmoet.

Je hoeft dus alleen maar je slaapspullen, eetgerei en drankjes mee te
nemen. Overigens is er op korte afstand in Blaricum voldoende
winkelgelegenheid.
Mensen die met een campertje of caravan komen, kunnen op een apart
veldje staan.

Er zijn wel een paar huisregels, het rijden over het terrein dient zoveel
mogelijk beperkt te blijven en de bospaden zijn alleen voor voetgangers en
fietsers, helaas zijn huisdieren niet toegestaan.
De kosten voor het hele weekend bedragen € 27,00 per persoon. Om
technische redenen is het noodzakelijk dat we tijdig moeten weten hoeveel
mensen er precies komen. Wij verzoeken daarom je deelname binnen 14
dagen telefonisch aan ons door te geven. Tel: 035-5261544. Tot dan!

Luijt Postma

Het bestuur is ondertussen al weer druk bezig met de agenda van 2004, de
meeste data van club evenementen staan dan ook al weer in de agenda. En
we gaan ook volgend jaar proberen er weer wat moois van te maken.

Jan Wassenaar
Tot slot iedereen nog fijne feestdagen
en een prettige jaarwisseling en voor
2004 veel veilige motor kilometers
en heel veel gezondheid toegewenst.
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Van de redactie

Midwintertreffen 2004
door : Luijt Postma

Beste mensen.
Het wintertreffen in België is een traditie,
die wij graag willen voortzetten, maar niet
iedereen is even winterhard. Daarom
hebben wij als proef een extra treffen
georganiseerd, dat wij het
“Midwintertreffen” hebben gedoopt.
Het vindt plaats op 6, 7 en 8 februari 2004
op camping “De Woensberg” gelegen op de grens van Blaricum en Huizen.

Van Benno
Dit keer weer de laatste uitgave van de Twin van dit jaar. Wat vliegen de
jaren voorbij. Ook al heb ikzelf dit jaar vrij weinig tijd gehad om op
treffens te komen toch heeft de club weer de nodige tijd opgeslokt. Zeker
de laatste maanden zijn er veel dingen gebeurd waaraan ik merk dat de
club nog steeds springlevend is. Ook dit boekje zul je daarom weer de
aankondigingen aantreffen van een aantal activiteiten van de club. Wat me
wel weer behoorlijk aan het missen zijn is kopij. Kopij is toch echt nodig om
dit boekje prettig leesbaar te houden voor jullie als leden. Hierbij dus
nogmaals de oproep van onze kant om toch jullie belevenissen, technische
vragen en antwoorden en foto’s naar ons toe te blijven sturen zodat we
met zijn allen goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.
Bij mij begint er zo tegen de winter altijd van alles te kriebelen. Zo na de
eerste vorst begint het gevoel weer van rijden in de sneeuw. Iets wat we in
Nederland helaas te weinig mee mogen maken. Het komende jaar gaan we
ook voor het eerst een Nederlands Midwintertreffen houden om ook de
mensen die het wintertreffen in Ster te ver weg vinden de kans te geven
aanwezig te zijn. Het zal in het midden van Nederland plaatsvinden dus
voor de meesten goed bereikbaar. Lees de aankondiging maar eens goed !!
Van Jos
Al mag ik het zelf zeggen was ook dit jaar weer een zeer geslaagd UDCN
jaar. De meeste treffens waren gezegend met flink wat zon (Op het
voorjaarstreffen na; erg vochtig) en hebben we ook weer eens een echte
sleuteldag gehad. Uw redactie heeft in november het Zandpadtreffen van
de MZ club in Reek uitgecheckt (zie verslag verderop). Ik kan niet anders
zeggen dan dat dit een geweldig treffen was. Helaas heb ik geen enkel
zandpad gezien (pech). Maar ik kan je vertellen dat de locatie schitterend
was en dat de mentaliteit van de MZ’ers erg veel lijkt op die van de
Uralisten en Dneprioten. Volgend jaar wordt dit waarschijnlijk een
gezamenlijk treffen. Een mooi intermezzo voor de treffenloze periode
tussen ons najaarstreffen in september en ons wintertreffen in januari.
Behalve dit treffen in het najaar van 2004 ook nog een extra wintertreffen
in Nederland georganiseerd door onze clubkok. Ik heb er nu al weer zin in.
Zo zie je maar weer, onze club staat beslist niet stil.
Groeten en veel leesplezier

Jos en Benno

Op het kampeerveld zijn 7 blokhutten, waarin totaal 56 personen kunnen
slapen. Er is een recreatieverblijf en een stookplaats. Zaterdag-en
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door: Benno van Ham

15 en 16 november moest het er dan toch nog maar eens van komen.
Vanwege tijdgebrek van mijn kant had ik op de reguliere treffens van de
club dit jaar slechts weinig mijn gezicht laten zien. Om toch nog wat
kilometers te maken moest daar verandering in komen en dankzij Paul van
Buuren van de MZ-club leek dat ook te gaan gebeuren. 14,15 en 16
november hebben ze van de MZ-club hun zandpadentreffen en dat leek mij
bij uitstek de gelegenheid om eens te gaan spelen. Ook Jos zag het wel
zitten en zo gezegd zo gedaan. Omdat ik vrijdag nog verplichtingen had
Olga ’s avonds volgeladen en zaterdagochtend vroeg de afreis gewaagd.
Olga pruttelde lekker en rustig toerend ben ik binnendoor naar Reek
afgereisd.
Voor mij ligt Reek ca. 80 km verwijderd dus dat beloofde een
ontspannende rit te worden waarbij het einddoel met gemak voor 12 uur
bereikt kon worden. Via Raamsdonk, Waspik, Nieuwkuijk, Vlijmen en de
binnenstad van Den Bosch naar Rosmalen gereden. Via Heesch , Schaijk
etc. begon ik toch ernstig dichtbij Reek te komen toen mijn oog ineens viel
op de goede straatnaam. Vol in de ankers dan maar en afslaan.
Vol in de ankers bleek toch ineens meer te lijken op het wegwerpen van
anker inclusief touw want behalve een droog knakje gebeurde er bitter
weinig op remgebied achteraan. Bij nadere inspectie bleek het pedaaltje
ook al ineens kwijt te zijn. Na een meter of 40 was ik dan toch tot stilstand
gekomen dankzij mijn goede schoenen. Ik ben toen toch maar eens achter
me gaan kijken en daar lag het pedaaltje braaf te glimmen op het wegdek.
Toen ik het opgehaald had bleek het schoon doormidden gebroken te zijn
op een slecht uitgevoerde lasverbinding. Als ik eens goed kijk naar de
pasvlakken valt het mij mee dat dit ding het al 8 jaar uitgehouden heeft. Ik
heb echt al wel een aantal noodstops gemaakt met mijn fiets en ik schat
dat er misschien 10% van het oppervlakte ooit vastgelast heeft gezeten.
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hoeveel mensen komen zodat Hans daar rekening mee kan houden. Het is
ook voor hem nog wennen dus als hij een idee heeft van de hoeveelheid
mensen kan hij daar met zijn boodschappen en voorraden rekening mee
houden. Kosten zijn nog niet helemaal duidelijk bekend maar zullen rond
de 10 euro liggen per persoon per nacht.
Het is mogelijk om op de slaapzaal te slapen of een kamer te huren, dit
kost vanaf 15,50 per nacht. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de
beheerder Hans Lansdorp. Hij is te bereiken op 0031-650405327
(Nederlands nummer dus !!)
In principe lopen alle kosten dus individueel en mensen zullen dus zelf met
de beheerder moeten afrekenen. Wij gaan proberen voor brandhout te
zorgen en de gezelligheid is bijna gewaarborgd natuurlijk.
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.
Tot Ster,

De Redactie

Nou ja, voorrem iets strakker gesteld zodat ik weer enigszins kan remmen
en eerst maar eens zien dat ik op die camping aankom. Rustig verder
rijdend trof ik al de eerste bordjes “camping Bruinsbergen” en na nog een
paar kilometer geprutteld te hebben was het moment daar. Op het
grasveld stonden al een paar MZ-pruttelbakken en tentjes klaar en kijk
eens aan een Guzzi met jupiterbak en een moderne BMW waren ook
aanwezig. Terwijl ik het terrein oprijd zie ik nog net Jos wegduiken achter
zijn motor. Oohh, shit, wiel ligt er al uit, dat ziet er al vast weer niet goed
uit. Wij als stoere Russen zouden die MZ-jes wel eens los gaan trekken.
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Wintertreffen 2004
Het komt er weer aan , voor de echte enthousiasten het mooiste treffen
van het jaar. Het wintertreffen gaat dit jaar ook weer plaatsvinden in
Auberge Frankopole. Nadat afgelopen voorjaar de oude eigenaar van
Frankopole overleden was werd het voor ons als club toch even een
onzekere toekomst. Na jaren vol plezier naar Ster afgereisd te zijn voor ons
wintertreffen leek het er nu toch op dat we weer een alternatief moesten
gaan zoeken. De oude locatie La Gileppe al eens bekeken maar toch bleef
mijn voorkeur uitgaan naar Ster. In het verleden hebben we hier zulke
goede herinneringen aan overgehouden dat voor mij de locatie nooit enige
twijfel heeft opgeroepen. Via via en langs slinkse omwegen zijn we er
recent achtergekomen dat de Auberge weer geopend wordt in December
en vanaf dan onder beheer komt van de Nederlander Hans Lansdorp. Hij
gaat samen met zijn Oekraïense vriendin het gedoente beheren en wil dat
zoveel mogelijk op de oude manier blijven doen.
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Als dit de score tot nu is dan ziet het er niet best uit voor ons. Na het
stoppen lijkt alles mee te vallen en blijkt alleen het achterwiel gewisseld te
moeten worden voor het beter noppenwerk.
Snel mijn tentje opgeslingerd en ingericht en kennis gaan maken met de
groep. Jos was ondertussen vertrokken voor een proefrit met zijn
moddervreter. En zie, daar kwam hij al terug maar euhh, lopend is volgens
mij niet de bedoeling toch?. Bij nadere controle komt een van de
verbeteringen van de Ural naar voren. In hun oneindige wijsheid hebben
de constructeurs van Ural ooit besloten om een fijne vertanding aan te
gaan brengen op de aandrijfas en de bijpassende gaffel. Naar goed
Russisch gebruik is e.e.a. met mooie toleranties gefabriekt en uiteindelijk

We gaan dus ook dit jaar weer
naar Ster voor ons wintertreffen.
De datum dit jaar valt op 16,17 en
18 januari. Vanaf de middag zijn
we de 16e weer welkom om te
verschijnen in Ster.
Het programma is natuurlijk niet
veel anders dan normaal. Biertje
drinken, vuurtje stoken en spelen
in de bossen en op de paden in de
directe omgeving.
Toen ik vorige week voor een
verkenningstocht in de buurt was
viel me wel op dat onze Belgische
wegwerkers druk bezig waren om
de aanwezige weg te verbouwen
maar ach een beetje zand heeft
ons nog nooit tegengehouden ons
doel te bereiken, toch ?
Voor de rest zal er aan de invulling
van het treffen weinig veranderen,
iedereen is in principe individueel verantwoordelijk voor zijn natje en
droogje. Ik zou het echter wel prettig vinden om een idee te hebben
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natuurlijk in gort gelopen. De vertandingen op de aandrijfas zijn weg en
daar staan we dan. Thuis heb ik wel wat liggen maar 160 km (op en neer)
zie ik niet echt zitten even tussendoor. Dan maar eens rond gaan bellen of
er iemand iets bijheeft voor ons. Uiteindelijk belandden we bij een van
onze Steunpunten Renato Knaack te Oss en deze heeft nog wel wat liggen
wat zou kunnen passen. Laten we daar maar op af gaan. Alles wat erop
lijkt van de Ural afgebouwd in mijn Dnepr gegooid en met enkel de
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voorrem op naar Oss. Na een of twee bijna dood-ervaringen op rotondes
kwamen we dan toch goed aan in Oss waar we Renato konden verassen
met de UDCN Steunpuntstevredenheidstest. Als volledig onafhankelijk en
deskundig testteam hebben we Renato geconfronteerd met de kleine
dagelijkse vraagstukjes van het vervangen van een Ural door een Dnepr-as
(inclusief ombouw kruiskoppeling) en het weer aan elkaar braden van een
rempedaal. We kunnen als testteam wel vaststellen dat dit alles tot volle
tevredenheid en deskundigheid werd opgelost door het betreffende
steunpunt.

Ural Dnepr Club Nederland
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bedekken.
De ansjovisjes overlangs in vieren delen, ontgraten en met de zilveren kant
boven, kruislinks over de eieren leggen.
Op ieder kruispunt een geopend kappertje leggen. De schotel garneren met
vakjes van garnalen en krab, stukjes ontvelde en ontgrate gerookte paling
en zalm en gemarineerde plakjes tomaat en de overige doperwtjes en de in
stukjes gesneden bleekselderij, die goed uitgelekt is.
En weer zoals vanouds “Vkoussno” !!
Drank tip: ijskoude witte droge wijn,

Onder het genot van een bak koffie werd alles weer in einander gemacht
en we konden weer terug naar Reek. Wees trouwens gewaarschuwd
steunpunten want dit soort steekproeven kunnen wel eens vaker gaan
plaatsvinden in de nabije toekomst. !! Renato is in ieder geval geslaagd
voor deze proef.
In Reek aangekomen hebben we alles ingebouwd (de rem had ik in Oss al
goed gemaakt, leek me veiliger) en de Ural pruttelde weer. Er waren in de
tussentijd wel een aantal tentjes bijgekomen en ondertussen was natuurlijk

Pagina 8

The Russian Twin

The Russian Twin

Pagina 33

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 54, december 2003

De Russische keuken
(Roeska-ja Koechnja)
Ja mensen, in dit nummer stelt Boris een
gerecht aan de orde dat ook buiten Rusland
een grote populariteit geniet. Namelijk Russische
eieren. Eieren spelen in het leven van de Rus een
belangrijke rol. Niet alleen in hun gerechten,
maar ook in de mystiek van de Orthodoxe kerk.
Het is het symbool van het leven. Overigens zijn er
in de vele musea, veel fraaie en zeer kunstzinnig
bewerkte, kostbare eivormen te bewonderen.
Het Russisch ei, als hors-d’oeuvre is qua gezicht en smaak zeker de moeite
waard om uw Kerstdiner mee te beginnen.
-Voor dit gerecht hebben we nodig:
50 gr. worteltjes, 25 gr. Snijbonen 1/8 paprika, zout, 1 gare aardappel, 4
augurken, 1 blikje fijne doperwtjes, 1 blikje gesneden champignons, 1 lepel
kappertjes, 11/2 liter olie, 2 lepels azijn, peper, 1 kropsla, 4 of 5 eieren, 35
gr. Boter, 2 dl. Mayonaise, 4 of 5 geweekte ansjovisjes, 50 gr. Garnalen of
blikje krab, 125 gr. Gerookte paling of gerookte zalm, 4 tomaatjes en 1 blik
bleekselderij.
-Bereiding:
De groenten schoonmaken, wassen, in kleine reepjes snijden en 4 min.
Koken in water met zout, laten uitlekken en afkoelen. De aardappel en
augurkjes in stukjes snijden. De doperwtjes en champignons laten
uitlekken. 1/3 deel van de doperwtjes, de voorgekookte groenten, de
aardappel, de augurkjes, de kappertjes en de champignons vermengen met
de olie en de azijn en de sla op smaak afmaken met peper en zout.
Een vleesschaal met gewassen en goed uitgelekte slabladen bedekken,
hierop de groentesla overdoen en gladstrijken. De eieren 10 min. Koken en
in koud water afkoelen, pellen en doormidden snijden. De dooiers
voorzichtig uit de halve eieren nemen, door een zeef wrijven en met de
zacht geroerde boter vermengen. De eiboter op smaak maken met zout en
peper;
de uitgeholde halve eieren ermee vullen en met de platte kant naar
beneden op het slaatje plaatsen. De eieren en het slaatje met mayonaise
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iedereen al vertrokken om te modderhappen. Na een paar uurtjes klonk het
geronk van motorfietsen door de stille bossen. Was het een invasie, oorlog
of ..of… Vanaf het zand kwam een stapeltje bruin gecamoufleerde
motorfietsen aangeprutteld bereden door woest uitziende bemodderde
barbaren die luid grijnslachend de aanval openden op. . .. een pannetje
snert wat inmiddels lekker boven het kampvuur hing te pruttelen. Van de
verzamelde ingewijden begrepen we dat het weer een beste rit geweest
was met wat zijspongen richting bos en maïsvelden, MZ en Dnepr hadden
het allemaal best gevonden, de Guzzi en een BMW hadden iets meer
problemen maar ook die hadden genoten zover ik begreep. Iedereen heeft
zich zo te zien in ieder geval opperbest vermaakt. ’s Avonds rond het
kampvuur onder het genot van een drankje hebben we nog urenlang van
elkaars verhalen kunnen genieten. Blij dat ik weer geweest ben want oh
wat is dat toch lekker zo’n avondje ouwe…. Aan een kampvuur met
gelijkgestemden.
Zondagochtend werden we helaas verrast met een koude douche omdat de
weergoden besloten hadden dat we alle verzamelde modder terug moesten
geven aan de streek. Het bleef regenen en eigenlijk werd het er niet droger
op. Rond de middag heb ik toch maar besloten alles lekker nat in de motor
te gooien en ben verder op weg naar huis gebromd. Dit keer maar de
kortere route genomen met een stukje snelweg erin. In de regen rijden is
nooit echt een hobby van mij geweest en zeker niet nu het al wat kouder
wordt. Thuis alle natte zooi opgehangen in de wasruimte en dat zien we
morgen wel weer.
Nu ik dit stukje aan het schrijven ben zit ik al weer verlangend te kijken
naar de kalender voor volgend jaar. Toch maar een plekje inruimen alvast
voor dit treffen want we moeten ons natuurlijk revancheren.
Groet,

Benno
Oekraïens: :
Veseloho Vam Rizdva i
Shchastlyvoho Novoho
Roku!
Benno
The Russian Twin
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Van de secretaris
In de eerste “Twin” van 2004 zullen veel leden een acceptgirokaart
aantreffen. Ik doe een dringend beroep op jullie om die gelijk te tekenen
en op de bus te doen. Het is namelijk elk jaar weer een heel gedoe om de
contributie op tijd binnen te krijgen. Alvast bedankt voor je medewerking.

Luijt Postma
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haakse slijpers etc.
Omdat het in Nederland niet altijd zomer is heeft Huib naast de schuur in
de achtertuin nog een loodsje gebouwd waarin de motoren onderdak
vinden. Lekker droog staan ze hier te wachten op gebruik. In het loodsje is
plaats genoeg om droog te sleutelen aan een van de motoren als dit weer
eens nodig is. Eventueel kan er een kacheltje in geplaatst worden, zodat
ook ’s winters gewoon door te werken is. Omdat het werken in meerdere
ruimtes een wat flexibelere omgang met gereedschap vraagt maakt Huib
gebruik van een rollend werktafeltje met bankschroef en een kist met
gereedschap die gemakkelijk te verplaatsen is. Op die manier is het vrij
eenvoudig om op eender welke plaats te sleutelen. Daarnaast is een kist
ook wel erg handig als er eens een keer verder van huis gesleuteld moet
worden.
Alles bij elkaar een leuke en zeker functionele manier van werken voor
mensen die het met iets minder ruimte moeten doen. Blij dat we een keer
hebben mogen binnenkijken. Huib, bedankt.
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tweetakten bereden waaronder bekende namen als de Suzuki Gt en
Kawasaki KH series, maar na een zijsprongetje naar de Japanse vier-takten
is de grote passie toch altijd gebleven; het rijden op twee-takten. Behalve
de nostalgische uitstraling van een Russische tweetakt is ook het
bijpassende karakter van de motor iets waar Huib uitgebreid over kan
praten. Behalve rijden is hij natuurlijk ook geregeld te vinden aan de
sleutelende kant, want behalve het rijklare exemplaar zijn er ook nog een
tweetal restauratieobjecten in huize Stiegelis te vinden. Één exemplaar ziet
eruit of het zojuist weggerukt is van een boerderij (blijkt ook zo te zijn),
maar is zeker geen hopeloos geval en nummer twee is reeds in onderdelen
verwerkt terechtgekomen in een van de schuurtjes.
Zoals de titel al suggereert
dit keer geen megaloodsen
met spullen, maar een wat
kleinere opstelling die
zeker niet verkeerd is om
in te werken. Behalve een
schuurtje waarin
gereviseerd wordt heeft
Huib een
onderdelenschuurtje
gebouwd waarin een
Jupiter en veel onderdelen
hiervoor opgeslagen zijn.
Netjes en ordelijk zoals
verwacht blinken de
onderdelen me tegemoet.
Binnen in de schuur niet
anders.
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Onderdelenbeurs Huizen

door Luit Postma

Ja mensen het is plezierig om vast te stellen dat heel veel leden onze
onderdelenbeurs in Huizen weer wisten te vinden. Behalve een groot
aanbod van onderdelen, was het tevens een leuke middag om elkaar weer
eens te ontmoeten.
Ook onze Belgische vrienden, vader en zoon Van Noyen waren van de
partij, net als bandenleverancier, Jan van Gend, Chang Jiang specialist
Henk Wouters, Dnepr onderdelenmarkt Wassenaar, Boekenhandel Postma,
spullenbaas Hoffman, clubwinkelier Wakka en zeer veel anderen die hun
spulletjes aan de man kwamen brengen.
Wij hopen dan ook dat de onderdelenbeurs volgend jaar minstens evenveel
of nog meer standhouders en belangstellende trekt. Tevens was dit ook
een uitgelezen gelegenheid om de kascommissie in vergadering bijeen te
roepen.

Luijt

Netjes gerangschikt liggen
de onderdelen van een
blok klaar om
ineengestoken te worden tot een soepel draaiend geheel. (Een beetje
rommel voor de foto’s noemt Huib dit, voor mij is dit al een strak
opgeruimde schuur). Een van de binnenkort te ondernemen acties ligt op
de werkbank reeds klaar. Een blokje wat bijna nieuw in elkaar komt te
zitten voor veel kilometers rijplezier.
Als gereedschappen bevinden zich hier nog de onontbeerlijke lastrafo,
compressor en acculader evenals wat elektrisch handgereedschap als
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Agenda van de U.D.C.N. 2003
12-13-14 december 2003
Vehikel auto en motor Wijzigingen voorbehouden
http://www.vehikel.com/nl/agenda_index_nl.html
3e weekeinde januari 16,17 en 18 januari 2004
Wintertreffen van de U.D.C.N. Ook dit keer kunnen we weer in Ster terecht
om bij de nieuwe eigenaar/beheerder onze tentjes op te slingeren. Voor
reserveringen van kamers of slaapzaal kan gebeld worden met de
beheerder Hans Lansdorp op 0031-650405327. Geef wel even door aan
benno of Jos of je komt en hoeveel zodat we de beheerder kunnen
voorbereiden. Meer info in het boekje.

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

6,7,8 februari 2004
Midwintertreffen te Blaricum in "De Woensberg". Meer info in dit boekje.

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

5,6 en 7 maart 2004
Vehikel motor te Utrecht, dit keer met aanwezigheid van de U.D.C.N stand.
Kom langs bij de stand voor een leuke attentie/verassing.
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ontbinding, variërende van een perfect gerestaureerd exemplaar tot één
gevuld met kippenuitwerpselen en varkens….. Het is te merken dat hij
probeert zo perfect mogelijk te werken, want voor mijn bezoek moest nog
expres wat rommel gemaakt worden in de werkplaatsjes zodat het er
allemaal wat leuker uitziet voor de foto’s. Behalve de Jupiters is Huib in het
bezit van een Ural ‘93er solo die bestempeld wordt als werkpaard. Als enige
viertakt in Huib’s domein moet deze fiets het zware ondankbare werk
verrichten van een dienstfiets die het gewoon altijd moet doen. Natuurlijk
is ook die fiets netjes onderhouden maar de nadruk ligt hier toch meer op
gebruik dan uiterlijk.
De gerestaureerde Jupiter met zijspan is een plaatje om te zien. Ook al
vindt de eigenaar altijd nog wat te verbeteren in de vorm van
knipperlichten, voorvork en uitlaatmoeren, ikzelf vind het ding er prima
uitzien. Nu er een bak aanhangt is het ook wat eenvoudiger geworden om
met zoon en bagage op pad te gaan en dat was toch wel een van de
uitgangspunten van deze actie. Zoals onze leden hebben kunnen zien op
het treffen in Zouterwoude-Leiderdorp een geslaagde combinatie die zeker
in deze vorm menig liefhebber zal misleiden met zijn onmiskenbare DKW
uiterlijk.
Voortgekomen uit een traditie van brommerrijden is nog een ruime partij

30 April 2004
Evenals vorig jaar zou ik voor 2004 op koninginnedag graag een grote
groep UDCN-leden met motor willen uitnodigen om mee te rijden in de
optocht door het dorp Vaassen. Heb je zin, bel mij dan even. groet Jenne
Roffel Urallist. 0578-575502
7,8 en 9 mei 2004
Voorjaarstreffen van de U.D.C.N. Dit treffen gaat plaatsvinden in de buurt
van Giethoorn.
2,3 en 4 juli 2004 (voorlopig)
Zomertreffen van de U.D.C.N. Dit treffen gaat plaatsvinden in de buurt van
's Hertogenbosch.
17,18 en 19 September 2004 (voorlopig)
Najaarstreffen van de U.D.C.N. Dit treffen gaat plaatsvinden in het noorden
van Nederland.
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Het schuurtje van …… Huib Stiegelis
Klein maar fijn
Dit keer in het schuurtje van; het schuurtje van Huib Stiegelis. Huib is sinds
een jaar of vier een gewaardeerd lid van de club die tot doelstelling heeft
het verspreiden van de Jupiter-koorts onder onze leden. Met zijn, sinds kort
zijspan toegeruste, Jupiter-3 of zijn Ural is hij veelal op treffens te vinden.
Na een carrière als elektricien (vandaar misschien de ordelijkheid) is hij nu
werkzaam in de psychiatrie. Misschien dat hij daarom ons UDCN’ers ook
wat beter begrijpt. Woonachtig in de oude binnenstad van Dordrecht vind
ik zonder veel moeite het woonhuis van Huib. Rustig gelegen aan het einde
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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!!)
Open:

maandag t/m donderdag 8.00 uur—18.00 uur
vrijdag 11.00 uur—18.00 uur

14.00—15.00 uur gesloten.

Ik wens iedereen volop
zon op elke rit,
veel pechloze kilometers,
en altijd minstens
twee wielen aan de
grond!

van een hofje, omringd door oude herenhuizen met grote bomen, waan ik
me in een park. Binnengekomen word ik al snel vergast op de foto’s van de
restauratie van zijn Jupiter. Sommige foto’s doen me denken aan mijn oude
kinderfoto’s, waarbij ik midden op een speelkleed op het gazon aan het
spelen ben met Lego. Huib heeft dit met lastrafo’s en slijpers hetzelfde zie
ik al. Om terzake te komen gaan we maar eens buiten kijken bij de fietsen.

Frans

Zijn renstal bestaat uit een drietal Jupiters in diverse staten van opbouw/
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“Hollandski”

door : Hans Wakka

Russische invloeden op de Nederlandse taal(en andersom)
ingeleid door Peter d’Hamecourt
uitgeverij Het Spectrum, ISBN 90 274 84872
Een (pocket)boek je geschreven door Wim Coster en Janine Jager
Waarom een bespreking van dit boek?
Op pagina 51 bevindt zich een stukje over de UDCN dat de aanleiding is
geweest voor de toezending van een exemplaar aan de club.
Het boek is 128 pagina’s dik en bestaat uit verschillende stukken.
Het eerste kwart geeft in een prettig leesbare stijl kort samengevat een
geschiedenis van de wederzijdse beïnvloeding in taal en cultuur over de
afgelopen duizend jaar.
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in elkaar gaat zetten, in zijn motor bouwen en daarna laten zien hoe je met
die combinatie 160 kunt rijden, ik ben benieuwd ??).
Voor velen was het denk ik leerzaam om te zien hoe eenvoudig onze
Russen in elkaar zitten en dat het grootste probleem niet de techniek is
maar het zelfvertrouwen om e.e.a. uit elkaar te halen en zetten. Ik moet
zeggen dat het gemak waarmee dit blok uit elkaar ging mij wel even aan
het twijfelen heeft gekregen, was dit blok geprepareerd ??.
Al met al denk ik een interessante dag, getuige ook het feit van de
aanwezigen eigenlijk allemaal heel de dag gebleven zijn en niet alleen maar
de ochtendsessie hebben meegemaakt. Het blijft naar mijn mening voor
herhaling vatbaar, misschien de volgende keer met een Ural-blok of
versnellingsbak ??
Groet,

Tja, dat tsaar Peter een tijdje in Zaandam had gelogeerd om te leren van
de vakbekwaamheid van de toenmalige Hollandsche scheepsbouwers wist
ik nog wel, maar dat we al sinds het jaar elfhonderd handel dreven was
een beetje weggezakt!

Benno

In het tweede en grootste gedeelte worden woorden besproken, een
beetje zoals in een encyclopedie, maar dan leuker. Nooit geweten dat het
Russische ‘Apartheid’ als leenwoord is overgenomen uit het Zuid-AfrikaansNederlands. Of dat het Russische “Fórtotsjka” voor ventilatieraampje
afgeleid zou zijn van het Nederlandse ’voor de tocht’.
Ook is er Russisch met een knipoog: Pseudo - of nep-Russische woorden
die Russisch lijken of klinken maar dat niet zijn. Een van de bekendste is
ongetwijfeld Kapotjeplof. Geografie, sport, ruimtevaart, politiek, eten en
nog wat andere onderwerpen komen overzichtelijk aan bod.
Achterin bevindt zich nog een alfabetisch register en zelfs een pagina met
aanbevolen literatuur als je nieuwsgierigheid door dit leuke boekje zo
geprikkeld wordt dat je meer wilt weten.
Al met al een boekje dat je steeds weer oppakt om er uit te lezen.

Hans Wakka
Pagina 14
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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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deze manier kennis uitgewisseld over de gemakkelijkste manier om
bepaalde problemen op te lossen en wat voor handige gereedschappen te
maken zijn van alledaagse dingen als bandlichters, beitels en natuurlijk de
onmisbare hamers. Niet iedereen heeft een perfect ingerichtte werkplaats
tot zijn of haar beschikking. Het viel met dit keer trouwens wel op dat er
nagenieg geen een dame aanwezig was. Sleutelen er geen dames meer
aan Russen ?
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Russische mechanische horloges
Heidenau banden nu ook voor Ural, Dnepr
Simson bromfietsen en onderdelen
Alles voor Classic racers.

# ZiD onderdelen (vh. Voshkod)

#
#
#
#

# ZiD Kovrovec 1965 replica Classic Racer

Importeur ZiD-MOTO, Kovrov, Rossia.

WWW.EMOT.NL / WWW.ZID.RU

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

In de middagsessie is wat dieper ingegaan in het ontleden van een Dneprblok, beginnende met een geïnteresseerde vraag over de koppeling werd
het blok alras ontdaan van koppeling, vliegwiel, cilinderkop, zuigers,
nokkenas, oliepomp en krukas. Het overblijvende carter bevatte helaas
niets meer om eraf te schroeven dus volgende keer beter. (uit goed
ingelichte bron heb ik begrepen dat bij een volgende sessie Sven alles weer

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

vandaag.

Stehouwer Motoren

Na Jan’s verhaal werd in kleinere groepjes nog uitvoering doorgepraat over
de werking van bepaalde elementen en hoe e.e.a. te verbeteren is.
Tussendoor was er ruim voldoende tijd om een bakkie koffie te doen of een
warme hap te halen bij de hamburgerkraam die Paula geregeld had voor
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door : Benno van Ham

Voor de gemiddelde Dnepr berijder die iets langer dan 1.80 meter is is het
misschien al een bekend fenomeen maar de afstand van zadel tot stuur is
voor die mensen meestal net iets te kort om lekker ontspannen langere
stukken te rijden. Door de lage stand van het stuur wordt je als berijder
gedwongen om rechtop te zitten. Zeker de berijders met zweefzadels (die
niet kunnen gaan verzitten) kunnen dan wel eens snel last gaan krijgen van
bijverschijnselen als pijn in de billen of rug. Hoe kunnen we hier mee
omgaan. Oplossing één is natuurlijk een grotere, lees langere, motor kopen
maar die laten we maar even liggen. Optie twee is het veranderen van de
zithouding door het zadel te
verplaatsen of te verschuiven op
het zadel maar verreweg de
beste oplossing heb ikzelf toch
gevonden het omdraaien van de
stuurrisers van het Dnepr stuur.
De sturen van onze Russische
motoren zitten met een soort
risers vast aan de bovenste
kroonplaat. Door de vorm van de
risers zorgen ze ervoor dat het
stuur verder naar achteren staat
dan strikt noodzakelijk voor onze
rijkunsten. Zeker voor de langere
berijder niet de handigste
houding. Ik had al een aantal
keer zitten kijken naar een
eenvoudige manier om hier
verandering in aan te brengen.
Wat heb ik er zelf aan gedaan
uiteindelijk ? Mijn risers
omgedraaid natuurlijk !
Het nadeel van de moderne Dnepr is het fantastisch mooie dashboard wat
net te veel in de weg zit om straffeloos de risers om te draaien. Als je dit
namelijk gewoon laat zitten komt alles behoorlijk in de knel te zitten.
Eenvoudigste oplossing hiervoor is om van twee strookjes staal twee
verlengstukjes te maken. Een kant van het strookje komt tussen riser en
kroonplaat (gat ruime 10mm), andere kant komt aan het ophangoog van
het dashboard (gat 8 mm met kleine carrosserieringen ertussen). gevolg
van deze actie die binnen een half uur uit te voeren is dat het stuur verder
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door: Benno van Ham

Na jarenlang een onderwerp van bestuursvergaderingen te zijn geweest is
het dit keer niet één maar zelfs twee keer gelukt een sleuteldag te
organiseren. Tijdens het voorjaarstreffen was Gossie reeds bereid om een
aantal dingen te demonstreren maar om toch tegemoet te komen aan de
vragen van berijders hebben we besloten om in het najaar er nog een te
regelen.

25 oktober 2003 was het weer zover. Vanaf 10.00 uur begon het
programma en bleken er een dikke 30 geïnteresseerden op deze
sleutelsessie afgekomen te zijn. In de ochtend rustig aan begonnen met
uitleg over ontstekingen, storingen zoeken aan de motoren en een stukje
elektriek van onze zeer gewaardeerde (en soms ook vervloekte) russen.
Tijdens en na deze sessie bleek al snel dat er voldoende interesse van de
groep bestond om dieper op de materie in te gaan getuige de vele
belangstellende vragen van uit de groep.
De opzet van Jan om te laten zien hoe met zo weinig mogelijk speciaal
gereedschap toch uitgebreid gesleuteld kan worden aan onze stoomorgels
was mijns inziens toch ook wel eens een goede keus.. Geregeld werd op

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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naar voren gaat (centimeter of vijf) en wat omhoog komt. Voor mij is deze
nieuwe zit een stuk beter en langere tijd vol te houden, ook zonder veel
verschuiven op de buddyseat. Materiaalkosten zijn bijna nihil (wat kosten
nu twee stripjes metaal en een paar boutjes) en het comfort neemt
daadwerkelijk toe.
Voor de beter onderlegde handen of metaalbewerkers onder ons is dit
natuurlijk veel netter te realiseren dan mijn oplossing maar het werkt
wel !!.
Succes en groeten van ,

Benno

Kerstcrypto
DNEPR MOTOREN MET EN ZONDER ZIJSPANAANDRIJVING
TEVENS DIVERSE GEBRUIKTE MOTOREN

Oplossing motocrypto oktober 2003
1.Delfzijl 2.Windjammers 3.Vuurwerk,
4.Parade, 5.Lenis, 6.Wandelpier, 7.Open
schip, 8.Sleepboot, 9.Dokken, 10.Kampvuur.

Nieuwe opgave
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

1.Vette hap uit ’s-Hertogenbosch
.l..b.l
2.Top geldboom?
p..k
3.Geld als versiering
b.ll.n
4.Familie van Eskimo?
n..rdp..l
5.Vluchtbeest
r.nd..r
6.Beestenbende
st.l
7.Neusversiering?
p.g.ls
8.Dagelijkse arbeid smid
v..rw.rk
9.Om je van dood te schrikken r.tj.
10.Schreeuwende kombuishulp g.ll.nd. k..k.nm..d

Luijt
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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, 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 :
23-10-2003: Speciaal voor Dnepr te
koop, Schommelarmvoorvork 335 euro.
Daarnaast te koop voor Ural en Dnepr
motoren: Gesmede zuigers Ø 79
(overmaat, incl.zuigerveren+zuigerpen)
110 €/st. //HAGON veerelement 106 €/
st.//Benzinekraan (Made in Germany)
32 €/st.//Optisch element vr koplamp
35 €/st.//Alu carterpan (+ 1L) 85 €/st.//
Carburateurs K68(set L+R) 118 €/
st.+Dell-Orto PHBH 28(set L+R) 237 €/
st.//Elektronische ontsteking
kopkleppers 179 €/st., zijkleppers 191
€/st.//Bobine 12 V 2 uitgangen 63 €/st.
De voorraad is beperkt, dus
evt.onderdelen reserveren op tel/fax
0032-15/52.02.48 of mail
mailto:mark.van.noyen@belgacom.net.
Te Koop :
26-11-2003 : Dnepr MT 9 solomachine
met Duitse papieren. Bouwjaar 1975.
Export-versie (Vink-import?). Motor- en
framenummer gelijk. De motor is in
1988 van Nederland naar Duitsland
geëxporteerd en heeft sindsdien niet
meer gereden. Kilometerstand ca. 6300
km. Er heeft nooit een zijspan aan
gezeten en de motor heeft een
solocardan. Loopt goed. Geen
Perestroika-machine want deze motor is
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goed afgewerkt met degelijk laswerk.
Er is 1 uitlaatdemper een beetje slecht.
Ik geef er een paar nieuwe (niet
originele) uitlaten bij. Er is geen accu
bij. foto’s op aanvraag.Vraagprijs:
950,= Euro. Ton Goossens,
tongoossens@daxis.nl, tel 0548616342 (na 19:00)
Gezocht :
17-11-2003 : Eeen chiang jiang blok
ter revisie eventueel complete motor.
Moet beslist een opknapper zijn.j.van
boven, boven228@zonnet.nl
Te Koop Gevraagd :
3-11-03 : Een zwarte Ural zijspanbak
voor montage aan een solo Ural. Bak
moet wel rijdbaar zijn en geen grote
schade hebben. Mocht je zo’n bak over
hebben of toevallig in de aanbieding,
mail dan naar maurits@postmark.net
of maurits.prins@hccnet.nl Of bel me
op nr 0616-864525
Te Koop:
19-10-2003: Enfield bullet 350, bj '79,
16000 km, veel aan gedaan, chromen
spatborden en solo zadel. tank en
frame rood. leuk handelbaar fietsje
voor 1500 euro.
samrap392@hotmail.com of bel 0505736937
The Russian Twin
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Diversen
Planeta-3
Planeta-3
Jupiter
Jupiter
Planeta
Planeta
Voskhod
Voskhod
Chang Jiang
Chang Jiang
IZH typ 49
Voskhod 3M
TulaTM35952
Planeta Sport

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

De volgende artikelen zijn zonder porto
T-shirt
Sweaters
Dnepr Pins
Badge
Sleutelhanger
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!
The Russian Twin

UDCN
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Clubwinkel
Beheerder:
Tel:
Giro clubwinkel :
Wakka-

Hans Wakka
050-5413846
856302 t.n.v. J.B.
UDCN 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
Dnepr
K750
K650
MT9-10
MT9-10
MT10/36
MT10/36
MT10/36
MT11
MT16
MT11-16
MB750
MT16
Ural
M72
M72
M72
M63
M63
M66
M62-67
M62-67
IMZ-8.103
IMZ-8.123
IMZ-8.123
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Soort Boek

Pag

Leden
Prijs

Niet-leden
Prijs

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

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

9,00
9,00

11,50
11,50

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

115
96
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
The Russian Twin
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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.
mailto: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.
Te koop :
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, 0302545366.
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 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

The Russian Twin
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Te koop aangeboden :
4-7-2003 : Zijspan onderstel nieuw te
koop voor Ural, Compleet zijspan te
koop, onderstel nieuw Ural-bak
gebruikt. Te bevragen bij : Jan van
Gend, 033-4614489 of 06-20449783
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.
Te koop aangeboden :
28-04-2003 : Chiang Jiang, Bouwjaar
1991, slechts 5000 km gelopen,
uitgerust met achteruitversnelling,
electrische starter, nieuwe accu,
nieuwe wielen en dat alles voor slechts
2800 euro. Meer info bij Rob
Bouwman, 0516-491316 of
0651511756.

Russisch:
Pozdrevlyayu s prazdnikom
Rozhdestva is Novim Godom
Jos
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M. TJAARDA ASSURANTIËN
Een m ooie zom er gehad en veelkilom eters gereden
m et m ooie treffens.
Hopend dat het volgend jaar ook zo is m et
het w eer en een treffen in Engeland,
laat de m otoren in het nieuw e jaar
w eer roken en rijden.

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

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

Een heelgoed m otorjaar,

∗

In vrijwel alle gevallen: GRATIS verhaalsbijstand bij
materiële 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!

Voor onafhankelijk advies

Robert

: 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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