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Steunpunten December 2004 
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De camping is als volgt te bereiken: 
Van Verviers naar Eupen via de N61. Dan richting Barrage de la Gileppe 
(N620). Daarna richting Jalhay (N629) en je ziet links de camping. 

Datum : 14 /15 /16 januari  

Het Ardennentreffen, wellicht de gelegenheid om jezelf weer eens een echte 
bikkel of bikstel te noemen en om later tegen je kinderen en kleinkinderen te 
pochen over ijspegels in je baard van een halve meter lang en ruige voertuigen 
met milieuonvriendelijke brandstofmotoren die je zomaar mocht berijden in die 
wilde tijd. 

Kosten : 

Geen idee, maar het zal waarschijnlijk net zoals vorig jaar rond het tientje per 
nacht slingeren. Drinken en eten natuurlijk voor eigen rekening. 
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Van de voorzitter 

 Jan Wassenaar 
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Het Ardennentreffen 

Ook dit jaar komt er natuurlijk een Ardennentreffen, alhoewel we het technisch 
gesproken eigenlijk het Hoge Venen treffen zouden moeten noemen vanwege 
de lokatie Jalhay. Voor de Veteranen is het niets nieuws ,maar voor de 
“eerstejaars” zal ik dat tintelende, ontrustige gevoel waar je nu al dagen mee 

rond loopt, verklaren: het Ardennentreffen zit er weer aan te komen! Het eve-
nement waar we teruggaan naar de basis. Waar de warme maaltijd nog hoog 
staat aangeschreven en waar de uitdrukking: “Geniet, maar drink met maten“ 
een extra dimensie krijgt. Het evenement waar we de waarde van het kamp-
vuur nog juist weten te schatten als plek voor genoeglijk samenzijn en moment 
van bezinning. 

Om de sneeuwkans te verhogen is dit jaar wederom voor de inmiddels beken-
de locatie te Jalhay gekozen. Bijkomend voordeel is dat er voor decadente 
leden de mogelijkheid bestaat gebruik te maken van restaurant/bar alsook om 
een caravan te huren. Om te zorgen dat we elkaar dit weekeind daadwerkelijk 
zien, het adres : 

Hoe en Waar : 

Camping de la Gileppe 
Route de la Gileppe 59 
Jalhay 
Tel.: 0032-87647022 



Pagina  Pagina  Pagina  444444 The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin

 Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland              Nummer 58, december 2004              Nummer 58, december 2004              Nummer 58, december 2004 

begon hij te schakelen met de versnellingsbak. Ik riep  Ho, Ho wat ben je aan 
het doen “ ik zoek de achter uit versnelling” zei hij. Waarop ik zei  dat die er 
niet op zit, met een verontwaardigd gezicht zei hij toen “ Oh, ik dacht dat op al 
die dingen er een zat”. Ik duwde de motor naar achteren en de keuringmees-
ter stapte op en reed weg, want hij ging de remmen testen. En ja hoor, de 
motor sloeg af en hij stapte van de motor af en hij begon te hengsten op de 
kickstarter.

Ik weer Ho, Ho zo niet, en liep naar hem toe en trok de vervroeger of verlater 
(het is maar net hoe je het bekijkt) in en startte de motor. Hij reed de motor 
terug naar binnen en krabbelde iets op papier. Zo zei hij,  rij hem nu maar 
naar de weegbrug, mijn vrouw vroeg met een aarzelend en benepen stemme-
tje,  is hij dan nu goed gekeurd. Jawel, zei de keuringsmeester.  We konden 
ons nog net bedwingen om hem niet om zijn nek te vliegen. Wij helemaal blij 
en opgetogen, namen we de papieren in ontvangst. De keurmeester vertelde 
ons nog, dat er een paar jaar geleden veel importmotoren van,  van Loon uit 
Heesch hier werden gekeurd. Die dingen starten bijna nooit en zagen er niet 
uit zei hij. Maar hij wist niet dat ze er ook zo mooi uit konden zien. Wij waren 
opgelucht en gingen blij naar binnen om de boel af te handelen. Binnen twee 
dagen had ik mijn kenteken binnen. Nu ben ik eindelijk na 10 jaar lid te zijn de 
trotse bezitter van een K 750 (eigenlijk een K1500) en zouden we kunnen gaan 
rijden.

Maar zo als ik al schreef, laadde de motor niet bij. Na wat navraag gedaan te 
hebben, bleek het probleem te zitten in omgewisselde polen, dus niet de + aan 
de massa maar de min aan de massa, wat ik abusievelijk had gedaan. Dit 
bleek dus niet mogelijk  daarom waren mijn spanningsregelaar en dynamo 
doorgebrand. Dus alles maar weer op de oude manier dus, + aan de massa. 
Een ander probleem diende zich aan, waar haalde ik nu een 6 Volt dynamo 
vandaan? 

Robbert bracht weer eens raad, die had nog een zes volts dynamo liggen, en 
die kon ik zolang wel van hem lenen en de spanningsregelaar kon ik lenen van 
Renato, waardoor mijn motor inmiddels alleen op leen spullen liep, maar rijden 
kon ik. 
Althans dat dacht ik. Want terwijl ik dit schrijf valt het met bakken uit de he-
mel.

De spanningsregelaar heb ik inmiddels bij  Marco Boelis besteld, Robbert had 
daar goede ervaringen mee.       

Edwin
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Van de redactie 

Dit keer is het boekje voor ons een beetje bijzonder. Ten eerste is het weer 
het laatste nummer van dit jaar. Ten tweede zal de oplettende lezer zien dat 
de titel veranderd is. Blijkbaar hebben we al jaren een verkeerd karakter ge-
bruikt in de Russische vertaling van de Russian Twin. Een vergissing die nu pas 
uit de verf komt omdat mijn plichtsgetrouwe collega-redacteur zich inmiddels 
aan het bekwamen is in de kunsten van de Russische taal. Over niet al te lan-
ge tijd kunnen we dus gewoon de handleidingen zelf vertalen nietwaar Jos !  

Ten derde is er een verandering voor ons blad en wel dat deze uitgave wordt 
verwerkt door een andere drukker. Hopelijk neemt de kwaliteit van het blad 
daarmee toe, in ieder geval hebben wij de vrijheid om er meer pagina's in te 
stoppen dan de veertig die de vorige drukker als maximum stelde. Of deze 
switch een goede keus is zullen we deze keer moeten afwachtten. Wij hebben 
er vertrouwen in.

Inmiddels is het grootste deel van de jaarlijkse activiteiten weer achter de rug 
en gaan we vooruit blikken op het volgende jaar. Dat jaar wordt voor de club 
een bijzonder jaar omdat we dan weer een lustrum gaan vieren. Je zult daar 
nog meer van gaan merken t.z.t.  

Dit boekje het vervolg van de Engeland trip, een verslag van het najaarstreffen 
te Donkerbroek, een verslag van Frans de wit die het helemaal tot Beijing ge-
red heeft dit jaar en daarvan wat verslag uitbrengt en de parkeerproblematiek 
in de grote stad,  een stukje over het behoud van je motor in de winteren nog 
veel meer. 
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Bezoek aan Beijing      Frans de Wit 

Begin juli was ik in Beijing, China, en ontmoette daar een man die er min of 
meer zijn levenswerk van heeft gemaakt om zijn favoriete motorfiets, de Chi-
nese Chang Jiang, zo origineel mogelijk te maken, en als een spin in zijn web 
een groeiende internationale gemeenschap liefhebbers van onderdelen en wij-
ze raad voorziet. De Chang Jiang, Chinees voor Lange Rivier, bij ons bekend 
als Yangtze Kiang, is begonnen als de Russische IMZ M-72, die weer een afge-
leide is van de Duitse BMW R-71 uit 1938.  

We weten allemaal 
wel hoe de Russen 
eind jaren dertig 
zes R71’s kochten 
via Finland, en ze 
zelf gingen fabrice-
ren, of dit officieel 
onder licentie van 
BMW zelf gebeurde 
of gewoon illegaal 
kopieën gebouwd 
werden, zal waar-
schijnlijk voor altijd 
in de nevelen van 
de geschiedenis 
verborgen blijven. 
Onder kenners ver-
schillen de meningen hierover. En hoe, onder dreiging van de IIe Wereldoorlog 
in de Sovjet Unie twee fabrieken werden opgezet: één in Irbit, achter het Oer-
algebergte, IMZ; de Irbitski Mototsjikl Zavod, die na de oorlog de bekende 
Ural-motoren zou gaan fabriceren, en één in Kiev, de KMZ, die later de Dnepr-
motoren ging maken. Na de oorlog namen de Russen een complete BMWfa-
briek mee als herstelbetaling, inclusief de kopkleptechniek, terwijl in Oost-
Duitsland de resten BMW werden omgevormd tot EMW; Eisenach Motor Wer-
ke. De zijkleppers werden vervolgens aan China geleverd, die besloten om, 
midden jaren vijftig, zelf deze fietsen te gaan bouwen. Aanvankelijk alleen voor 
het Volksbevrijdingsleger, later ook als publieksfiets, vanaf de zestiger jaren 
toegevoegd aan de Nanchang Vliegtuigfabriek. 
 Omdat de techniek uit 1938 stamt, is de motor relatief eenvoudig zelf te on-
derhouden, en omdat er bijvoorbeeld geen overmaat zuigers worden gemaakt, 
vervangt men gewoon de cilinders mee. Die zelfwerkzaamheid schept een 
markt voor onderdelen, en aangezien handel de Chinees in het bloed zit, wor-
den die nagemaakt en goedkoop aangeboden. Dat de kwaliteit ook minder is, 
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nog alles werkte. Ik start en wilde weg rijden wat ook gewoon lukte, maar ik 
kreeg hem niet in zijn derde versnelling (shit en nog veel meer wat de kleine 
niet mag horen) wat nu. Renato gebeld die had gelukkig nog een goede bak 
liggen (Renato nog 
bedankt). 15 juni de 
bak gemonteerd  en 
rijden maar gelukkig 
hij deed het, maar 
wat zag ik nu, het 
controle lampje van 
dynamo ging niet uit. 
Dan maar de accu 
aan de lader vannacht 
en morgen maar een 
reserve accu mee 
nemen voor de keu-
ring, in twee dagen 
tijd zat ik op K1500, 
zoveel stress had ik 
die 48 uur opgelopen, 
en dat allemaal bin-
nensmonds, ik weet 
zeker dat ik elk exa-
men van buikspreker 
haal.

De grote dag 

We, mijn vrouw en ik, waren alle twee hartstikke zenuwachtig, die nacht slie-
pen we slecht  van de spanningen. Op de ochtend zelf hadden we Junior weg-
gebracht met het span  naar school, dat had ik beloofd. Onderweg kwam ik 
nog een zeer enthousiast man tegen, die ons vertelde dat er binnen kort een 
meeting was in Hees en dat we daar maar toe moesten gaan. Dat was ik toch 
al van plan, lekker dicht bij huis en dan kon ik mijn motor mooi uit testen, mits 
hij goed werd gekeurd natuurlijk. Nou wij op weg, mijn vrouw met de auto 
achter me aan incl. sleepkabel en nog wat gereedschap ( tja, wat een vertrou-
wen hé). Bij de RDW aangekomen was het erg druk maar we waren ruim op 
tijd en we waren uiteindelijk toch snel aan de beurt. De invoer papier klopte 
allemaal dus dat was geen punt meer, ik was daar ook niet bang voor. Precies 
op de afgesproken tijd werd onze naam afgeroepen en moest ik de motor naar 
binnen rijden. De inspecteur controleerde de nummers en vroeg of ik de motor 
wilde starten. Hij stond versteld dat hij na een trap al liep, ik ook trouwens. Hij 
ging verder met de verlichting en de claxon. Ineens stapt hij op het zadel en 
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ne kan praten) wat nu. Hier en daar rond gebeld naar steun punten. Een optie 
was dat er te dikke koppelingsplaten in zaten. Dit kon kloppen omdat ik die op 
nieuw had laten bekleden. De bak er weer onderuit en de oude koppelingspla-
ten er maar weer in, die deden het wel. Daarna nog een hoop geklooi gehad 
met het afstellen van de versnellingsbak. Ik kreeg het niet voor elkaar, en ik 
zat inmiddels al op K850, op aanraden van Robbert de bak maar gebracht naar 
Mario Visser. 

Inmiddels waren ook de bak, spatborden en de tank weg gebracht om te stra-
len. Een vriend heeft de boel toen uitgedeukt en gespoten, en dit alles kost 
aardig wat tijd. Ik had de afspraak gemaakt, doe het maar in de loze uren, dus 
eigenlijk geen afspraak, tja en dat kun je beter niet zeggen tegen een autop-
laatwerker want die hebben het altijd druk. Inmiddels zijn we nu bijna 2 ½ 
jaar verder.

Na dik anderhalf jaar niks gedaan te hebben, althans aan de motor  bedoel ik 
dus. Wat ik aan het huis heb gedaan  moeten jullie maar lezen in de VT wo-
nen, mijn vrouw heb ik inmiddels een lees verbod op dit blad opgelegd, ik ben 
per slot van rekening  geen bouwvakker. 

Toch de draad maar weer letterlijk opgenomen en begonnen met de bekabe-
ling van de motor. Daarna konden we de eerste plofjes horen maar zo gauw ik 
gas gaf sloeg hij af. Daar heel lang mee bezig geweest maar het lukte me niet, 
op K975 lag de telling inmiddels. Uiteindelijk maar een afspraak gemaakt bij 
Gossie, die kreeg hem wel goed afgesteld, een trap en het liep als de bekende 
tiet. Inmiddels was het weer winter geworden en kon ik de motor op mijn ge-
mak afbouwen in mijn eigen paleisje de garage, zodat ik nu eindelijk de aanko-
mende zomer zou kunnen gaan rijden. 

Maar, God betere het, ik moest een cursus gaan volgen van mijn baas, en dat 
vreet ook weer veel tijd. Vanaf maart schoot het op, dat  moest ook wel omdat 
ik inmiddels een afspraak had gemaakt met de RDW en wel op 16 juni. Inmid-
dels had ik de bekabeling weer gestript omdat de dynamo niet bijlade. Nog wat 
beugeltjes laten maken uit R.V.S. voor de verlichting en boutjes laten draaien. 
En wederom liggen  klooien met de koppeling, want als ik de koppelinghandel 
in kneep moest ik dit doen met twee handen, en dat rijdt wat lastig. Maar er 
kwam een gouden tip van een van onze steunpunten (Renato.)  
Het bleek dat de handel die achter op de versnellingsbak zit, te recht stond. Op 
het bultje dik 1 cm toegevoegd met lassen en jawel hoor het ging alweer be-
ter, de K teller lag inmiddels al op 1185. Toen de eerste proef ritjes, de dyna-
mo laadde goed bij en hij reed nog lekker ook. En 16 juni naderde nu met ras-
se schrede, de reflectors gemonteerd het zijspan uitgelijnd en nog wat kleine 
dingen gedaan. Op 14 juni wilde ik even een stukje gaan rijden om te kijken of 

  Ural Dnepr Club Nederland  Ural Dnepr Club Nederland  Ural Dnepr Club Nederland          Nummer 58, december 2004          Nummer 58, december 2004          Nummer 58, december 2004 

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                      Pagina  Pagina  Pagina  777

wordt op de koop toe genomen. Dat veroorzaakt weer dat de officiële onder-
delen niet meer voldoende verkocht worden, en de staat besluit dan om ze 
eenvoudigweg niet meer te maken.  

Gerald Gardebled, een Fransman die 10 jaar in China woont, is dat een doorn 
in het oog. In zijn werkplaats worden al jaren Chang Jiangs onderhouden, en 
hij zag de kwaliteit van de reserveonderdelen zichtbaar achteruit gaan. Daarom 
heeft hij zich er op toegelegd zo origineel mogelijke motoren te bouwen, met 
onderdelen die hij als NOS (New Old Stock) uit opslagplaatsen en winkeltjes uit 
het hele land bij elkaar haalt. 

Zijn eerste werkstuk, project Alpha, zien wij op de voorkant afgebeeld, met de 
lieftallige Jia Yin, vriendin van de Amerikaanse leraar Engels en Chang-rijder 
Clay Jones die in Changchun les geeft. 

Omdat er in de beginjaren nog veel 
gebruik werd gemaakt van Russi-
sche onderdelen, heeft Alpha bij-
voorbeeld een Russische tank en 
een Russisch zijspanframe, Chinese 
spaken uit de 60er jaren, maar vel-
gen uit ’93. En zo gaat het door, tot 
de rubber handvatten aan toe. Mo-
menteel wordt aan een tweede mo-
tor gewerkt, inderdaad: Bèta. Die is 
op een week werk na klaar, maar 
gezien de agenda van bouwer Ge-
rald, is de vraag: welke week. Op 
Alpha rijdt Gerald zelf rond, in het 
hectische verkeer van Beijing, maar 
Bèta is al verkocht. Terwijl in de 
werkplaats twee Chinese monteurs 
aan andere Changs sleutelen, wacht 
Bèta in een aparte werkplaats op de 
eindmontage. Rond die werkplaats 
liggen her en der allerlei geheel en 
gedeeltelijk gedemonteerde moto-
ren, zodat het in onze ogen meer 
een sloperij lijkt, maar na een be-
zoek aan een Chinese werkplaats 
blijkt die van Gerald een toonbeeld van orde en netheid. Het meest opvallende 
is nog het ontbreken van werkbanken. De Chinese monteur werkt op zijn hur-
ken. Dat zit zelfs zo diep, dat een ondernemer die op straffe van ontslag eiste 
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dat zijn monteurs aan een werkbank werkten, de volgende dag de werkbanken 
geheel ingegraven terugvond! 

Chinezen rijden zelf natuurlijk ook veelvuldig op motorfietsen, maar de regels 
verschillen per stad of provincie.  In het algemeen mogen motorfietsen boven 
250 cc alleen gereden worden met een zijspan. In het steeds drukker worden-
de verkeer zie je dus voornamelijk lichte Japannertjes of Chinese klonen daar-
van. In Shanghai zijn dan ook nog eens diverse doorgaande wegen verboden 
voor motorfietsen, en je mag er niet rijden met een motor die niet in de stad 
geregistreerd is. Dit om te voorkomen dat motorrijders die in Shanghai geen 
kenteken kunnen krijgen, hun motor in een omringende provincie laten regi-
streren. Beijing is wat dat betreft soepeler. Hier zie je dan ook meer motoren 
rijden. De Chang Jiang is ook heel populair bij de in China wonende buitenlan-
ders. Je kunt vaak al aan de motor zien van wie deze is. De Chinese rijders zijn 
over het algemeen dol op stickers, die met tientallen op de fiets worden ge-
plakt, ook zie je sound-systems in het span ingebouwd, of boomboxen op het 
reservewiel, en de meest buitenissige uitlaatsystemen. De ‘buitenlandse’ moto-
ren zijn daarentegen vaak zo origineel en standaard mogelijk. 

Nu het Volksbevrijdingsleger de CJ heeft opgegeven, veel politiekorpsen over-
stappen op lichte Suzuki’s, en China een eigen, snel groeiende auto-industrie 
ontwikkelt, lijken, ook door de om zich heen grijpende fabricage van slecht 
gemaakte neponderdelen, de dagen van de Chang geteld, maar als het aan 
mensen als Gerald Gardebled ligt, zal dat nog wel even duren. 

Meer op www.changjiang750.com en 
www.chiangjiangunlimited.com. 

     Frans de Wit. 
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Van 750 naar 1500        Edwin Aarts 

Het kon wel weer eens, bedacht ik me, na tien jaar lid te zijn. Het was het 
alweer 9 jaar geleden (en ook 9 jaar getrouwd te zijn) dat ik een stukje had 
geschreven voor de RT. Ik denk dan ook dat ik een van de weinige leden, ben 
die na 10 jaar lidmaatschap, nu pas een rijdende motor heeft. Ik was al lang 
op zoek naar een Ural maar nog liever een Chang. Maar er kwam van alles 
tussen zoals het verbouwen van mijn huis (12 jaar mee bezig geweest) en een 
kleine junior gekregen wat ook veel tijd en dito geld vergt. Na veel sappelen en 
schrapen had ik dan eindelijk voldoende geld opzij kunnen leggen. Via Henk 
Wouters kwam ik aan een adres van een M72. Wij er naar toe, het bleek uit-
eindelijk een K750 te zijn met Poolse papieren.  Pas later heb ik ontdekt waar 
die letter K echt voor stond, maar daarover later meer.  

Na wat onderhandeld te hebben, met name tussen mij en mijn vrouw (wat 
eigenlijk het moeilijkste deel was), was de koop snel gesloten. Maar er moest 
nog veel aan mijn Pool gebeuren. 

De diverse delen en onderdelen heb ik maar zolang op zolder opgeslagen, en 
tussen de bedrijven door (mijn partner had, slim als ze is, bedongen dat de 
verbouwing van het huis voor ging) het  blok uit elkaar gehaald en het  zag er 
ogenschijnlijk wonderbaarlijk goed uit. Maar uiteindelijk toch maar alles ver-
vangen zoals zuigers, zuigerveren, lagers, keringen. En wat ook bleek, ze had-
den de oorspronkelijke carburator er met een slijptol van af geslepen en daar-
voor in de plaats een Fiat-Polski carburateur erop geschroefd. Toen kwam de 
versnellingsbak aan de beurt en dat was nog erger. Helaas was de primaire as 
geheel versleten. Na wat rond  bellen, met de vraag of iemand een as hadden 
liggen, het bleek in mijn geval te gaan om een oud model as en die zijn niet 
zomaar te vinden.  Na 2 maanden had Gossie gelukkig een as liggen. 

De aanduiding K 

Via Robbert een ander huis gekocht en, je voelt hem al, ook daar moest ver-
bouwd worden. Maar aan dit huis zat wel een dubbele garage vast, een harde 
voorwaarde mijnerzijds, want wie gaat er anders vrijwillig in Empel wonen. De 
boel afgemonteerd met nieuwe lagers en koppelingsplaten. Inmiddels,  2 jaar 
verder, heb ik het frame laten stralen en moffelen en de motor wat verder op 
gebouwd, De letter K met een heel korte toevoeging, is toen heel vaak geval-
len, minstens 750 keer, dus K750 klopt helemaal. 

Een hele boel dingen vervangen. De bak gemonteerd aan het blok en de boel 
in gebouwd. Maar tot mijn grote schrik, het kreng ontkoppelde niet, K 751, 
knalde het binnensmonds door de garage (hardop kan niet meer sinds de klei-
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af…). Maar gezien het feit dat bij de veelzijdige olie regelmatig opnieuw ge-
sproeid moet worden, weegt de extra schoonmaaktijd in mijn ogen wel op 
tegen de tijd die nodig is om de motor regelmatig opnieuw in te sproeien zoals 
bij de vorige methode. 

Ad3.
De Honda XBR is voor het vaseline kwasten ook netjes afgespoeld. De vaseline 
methode heb ik in het verleden vaker gebruikt. De motor is eenmalig ingeklie-
derd met vaseline en gedurende de winter af en toe afgespoeld met koud wa-
ter. Ondanks het feit dat de Honda veel minder intensief gebruikt werd dan de 
andere twee motoren, was er na de winter vooral op de boutjes en moertjes 
duidelijk de verwoestende werking van pekel te zien. De vaseline methode 
stelde mij daarin nogal teleur. Ook het verwijderen van de vaseline is bijna net 
zo’n klus als het verwijderen van tectyl. Daarnaast is vaseline nog plakkeriger 
dan tectyl waardoor er nog meer zand en troep aan blijft kleven. 

Voorlopige conclusie 

Uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat ik als intensieve doorrijder kies voor 
tectyl. Als je motor grotendeels stil staat in de winter, en af en toe eens pekel 
ziet, dan is de veelzijdige olie een erg goede optie. 
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Eastern European Rallye 2004 Deel II 

Jos, Maandag 18-07-04 

Als we wakker worden om 6.30 uur is het prachtig weer. Het regent zonnestra-
len. Dini en ik gaan eerst even de douches uitchecken. Heerlijk warme douches 
waar je geen muntjes in hoeft te gooien zodat je zo lang kunt blijven staan als 
je wilt. We lopen even naar et dorp waar in het winkeltje heerlijk warme 
broodjes klaar liggen. We kopen ook nog wat bacon voor het Engelse ontbijt. 
Even later zitten we in de zon te genieten van koffie met eieren en spel. We 

bedenken om vandaag naar Banbury 
te rijden op 1/3 van de afstand naar 
Harwich. We kunnen daar dan gelijk 
een bezoek brengen aan F2 Motorcy-
cles, de Ural/Dnepr dealer van Enge-
land. De rit verloopt voorspoedig 
totdat we in Worchester komen. 
Henk blijkt last te hebben van een 
lekke band. Midden in het centrum 
wisselt Henk het wiel. Ondertussen 
wordt er door Gerrit een kopje koffie 
gezet. Dini en ik gaan op zoek naar 
een bakkertje voor wat pudding-
broodjes. Na een half uur is het wiel 
gewisseld en ook nog het probleem 
met de koppeling opgelost.

Op weg naar Banbury dan maar, op 
zoek naar F2 die niet gemakkelijk te 
vinden was. We hadden gehoopt op 
een groots onthaal maar een kopje 
thee kan er niet vanaf. Het bleek een 

klein loodsje te zijn met een paar Urals en enkele Royal Enfields en veel elek-
trische fietsen. We vragen hem nog of hij een camping kan aanbevelen. Bij 
hem achter de loods blijkt een veldje te liggen. Het ziet er niet veelbelovend uit 
en we besluiten door te rijden. We nemen steeds de kleine weggetjes maar 
komen de eerste 80 km. Geen camping tegen. Het is geen toeristisch gebied 
hier. Toch glooit het land hier mooi en is het beslist niet lelijk. Uiteindelijk vin-
den we een camping in Ridgmont vlakbij Woburn. We hebben inmiddels al 2/3 
van de rit naar Harwich gemaakt. We eindigen bij een camping achter de pub, 
wat dat betreft niet verkeerd. We eten een hapje en drinken wat Guinness.  

’s Avonds maken we nog een avondwandeling door Ridgmont. We komen bij 
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de ingang van een groot safaripark (www.woburnsafari.co.uk).
Er is een grote poort die met kettingen dicht is gemaakt. We voelen aan het 
deurtje aan de zijkant en die blijkt open te zijn. Dan een 2e deur, ook open. 
Even later wandelen we door het Safaripark. Iets zegt ons dat we hier niet 
mogen zijn. Links en rechts van ons lopen herten, (dwergherten, Benno ?) en 
schieten dassen het bos in. Het is hier werkelijk prachtig. Het begint inmiddels 
ook wat donkerder te worden. We lopen ene wildpad in dat echter dood loopt. 
Op dat moment schiet op de weg een landrover voorbij, de parkwachter ?. Zou 
het hek dicht zijn gemaakt ?. Dan zien we ook nog een stel beren (achter een 
hek) en heel veel buffels. Bij het bord “No Pedestrians” besluiten we toch maar 
om terug te gaan. Gelukkig is het hek nog open kunnen we er nog uit. (We 
lopen toch iets sneller terug dan heen !). Terug in de pub nemen we nog een 
pint en om 10.30 uur ligt iedereen de ronken 

Diny 20-7-04 

Ook deze dag begint weer vroeg. Helaas zijn bij deze camping, of beter gezegd 
picknickplaats, geen douches. Er worden weer broodjes gehaald bij het plaat-
selijk winkeltje en na het ontbijt in de stralende zon gaan we weer zonder voor 
de overnachting te betalen weer op weg. Omdat we de dag ervoor aardig wat 
KM hebben afgelegd hoeven we vandaag niet zover. Het plan was gemaakt om 
ergens een visplaatsje te gaan zoeken. Een paar kilometer verderop is er een. 
“Water end Fisherie” in Maulden. We kunnen er jammer genoeg geen hengels 
huren dus we gaan weer verder, tenminste .. 50 meter verderop staan we stil, 
Benno zijn sijspan laat het afweten. Tjsa, wat is het probleem ? Is het de bobi-
ne?, de bedrading of misschien de “punten”. Gerrit heeft nog een reservebobi-
ne bij zich, maar Benno’s motor geeft geen sjoege.  

Uiteindelijk blij-
ken het toch de 
punten te zijn. 

Toevallig ziet 
Gerrit dat zijn 
remschijf is losge-
raakt; met een 
keilbout die Henk 
toevallig ? in zijn 
gereedschaps-kist
had wordt ook 
deze weer vast-
gezet. We gaan 
weer verder op 
weg naar de vol-
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eindoordeel, omdat deze oliën veel makkelijker zijn te verwijderen (na de win-
ter) dan tectyl. Promotor stelt dat als je de motor regelmatig gedurende de 
winter besproeit met bv. WD40 dat je grotendeels roestvrij de winter door 
komt.

De weerbarstige praktijk
Afgelopen winter heb ik verschillende motoren met verschillende middelen 
bekliederd als roestpreventie: 

1. De BMW R100 zijspancombi regelmatig besproeid met Valvoline 1299 
(vergelijkbaar met WD40) 

2. De BMW R80GS heb ik bekliederd met amberkleurige tectyl 
3. De Honda XBR van Maaike heb ik bekliederd met een oplossing van 

vaseline in terpentine. (De vaseline is dan lekker dun overal op te 
kwasten, en trekt lekker in kieren en naden (b.v. spaaknippels!). De 
terpentine verdampt, en je houdt een keurig laagje vaseline over) 

De bevindingen:
Ad1.
Ik moest de BMW R100 regelmatig weer opnieuw besproeien, want de toch 
wel dunne olie is na enkele regenbuien of natte wegen zo weg gespoeld. Het 
besproeien kost vrij veel tijd, en het beste is toch om motor eerst af te spoelen 
(met koud water! Met warm water doet de pekel nog meer z’n best…), te laten 
drogen, en dan pas opnieuw te besproeien. Als je geen verwarmde stalling 
hebt, kan het drogen in de winter lang duren. Daarnaast loop je met veel af-
spoelen (vooral met de hogedrukspuit) het risico dat er water in je (gas)kabel
(s) komt en vervolgens bevriest (uit ervaring weet ik dat dit niet handig rijdt). 
Per keer sproeien ging er bijna een hele spuitbus op, wat ook redelijk in de 
papieren gaat lopen. De ANWB had gelijk: de motor is echter wel grotendeels 
roestvrij de winter door gekomen, maar deze methode is relatief duur, en ar-
beidsintensief omdat er vaak opnieuw moet worden gesproeid. 

Ad2.
De R80GS had ik voor het besproeien met amberkleurige tectyl goed afge-
spoeld, en laten drogen. Verder even de tank en buddy eraf om her en der wat 
beter bij te kunnen om te bekliederen. De rest van de winter niet meer naar 
om gekeken, een enkele keer even afspoelen met koud water maar meer ook 
niet. De motor is voor zover ik kan beoordelen roestvrij de winter door geko-
men. Het verwijderen van de amberkleurige tectyl  na de winter lukte vrij goed 
met een een motorfiets reinigingsmiddel als Bel-Ray mc28 moto wash of Motul 
moto wash. Even sproeien (niet op kuipruiten!), 10 minuten in laten werken, 
(op de zichtbare plaatsen) boenen, en met water afspoelen. 
De ANWB had ook hier gelijk: pekelbescherming perfect, maar verwijderen is 
vrij veel werk (ter vergelijking: de veelzijdige olie ging er immers bijna vanzelf 
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Roestvrij de pekelwinter door? 

Inleiding: een ANWB roest-test 

Het zit er toch weer vroeg of laat aan te komen: slechter weer, en vorst. Door-
gaans wordt er dan ook kwistig met zout gestrooid, en de meesten van ons 
weten wat dat voor de roestvorming aan de motorfiets betekent. Verchroomde 
delen kan je bijna zien roesten, aluminium slaat wit uit, en de voorheen mooi 
glansverzinkte boutjes en moertjes worden eerst -net als aluminium- wit om 
vervolgens ook roestbruin te kleuren. Dit betekent dat je in een vroeg stadium 
je motor tegen de invloeden van pekel dient te beschermen. Zodoende heb ik 
in het hoogzomer een “roesttest” uitgevoerd. Zodoende nu al een stukje voor 
het herfst- en winterseizoen, zodat je tenminste voorbereid kan zijn. Ben je 
een zogenaamde “doorrijder”(M/V) of in mijn ogen “een echte motorrijder” (M/
V) dan is artikeltje wellicht de moeite waard. 

Iedereen heeft zo z’n 
manier om bij door-
rijden in de winter 
de motor tegen de 
pekel te bescher-
men. Als overtuigd 
doorrijder in de win-
ter beklieder ik ook 
mijn motorenpark 
met allerhande vet-
tigheid, maar ik wil-
de wel eens echt 
weten welk middel 
het beste is om de 
motorfiets zo onge-
schonden mogelijk 
de pekelwinter door 
te krijgen.

In het blad “promotor” van de ANWB  (Nr 1, maart 1996, ik heb dit nummer 
ter inzage liggen) heeft een test gestaan van diverse middelen om de motor-
fiets te beschermen. De daarin geteste middelen konden grofweg worden ver-
deeld in drie groepen: tectyl, veelzijdige olie (zoals WD40, valvoline 1299 en 
bel-ray 6-in-1), en siliconenspray. De conclusie van promotor was dat qua 
roestbescherming de diverse tectylsoorten het beste waren in roestpreventie. 
De veelzijdige olie deed het vrij goed, en siliconenspray heeft als roestpreven-
tie vrijwel geen nut. Uiteindelijk scoorden de veelzijdige oliën het beste in het 
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gende vis-plaats. Een 
prachtig mooie vijver 
is hier, maar ook op 
deze plaats kunnen 
we geen hengels 
huren. Na eerst weer 
wat gegeten en ge-
dronken te hebben 
in het zonnetje gaan 
we weer door. Dan 
maar niet vissen, we 
proberen om wat 
vroeger een camping 
te vinden. In de dor-
pen waar we stop-
pen om geld te pin-

nen of een campingplaats te vragen hebben we veel bekijks en aanspraak. De 
Engelsen vinden de “oude legermotoren” wel erg mooi. De bewoners zijn ook 
allemaal erg behulpzaam om ons een camping te wijzen maar er zijn er niet 
veel. We krijgen de tip dat in het plaatsje Sible Hedingham een bekende zij-
spanbouwer zit. Dit is een goede gelegenheid voor een culturele ontspanning.  

Als we bij deze zijspangarage aankomen zitten de twee eigenaren en twee 
bezoekers net aan de theepauze. We worden hier zeer hartelijk ontvangen. Vol 
trots laten ze ons de zelfgebouwde zijspannen zien. Maar ook onze zijspannen 
worden enthousiast bekeken. Een van de bezoekers zit in een rolstoel en laat 
een foto zien van het zijspan dat hij heeft gehad. Deze is dusdanig aangepast 
zodat hij vanuit de 
bak de motor kan 
bedienen. Een prach-
tige rode Ducati mo-
tor. Momenteel wordt 
er gebouwd aan zijn 
volgende zijspan, ook 
een Ducati, deze 
wordt dusdanig aan-
gepast zodat hij ge-
woon op de motor 
kan zitten. We wor-
den vriendelijk uitge-
zwaaid als we weer 
op weg gaan. In het 
plaatsje Gosfield vin-
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Mark vindt het erg leuk om dingen te modificeren. Bovendien verkoopt zijn 
kreaties graag. Zo heeft hij spullen om een Dnepr van 650cc naar  750cc om te 
bouwen en de olievoorziening naar de cilinderkoppen te verbeteren. Hiervoor 
gebruikt hij verbeterde 
oliepompen en voorste 
lagerhuizen. 
Wat meteen in het oog  
sprong was een “beest” 
van een freesbank, die hij 
in zijn schuur heeft staan. 
En niet te vergeten een 
hele leuke draaibank.  
Met alle machines en ge-
reedschappen, die hij in 
zijn schuurtje heeft, kan 
hij goed overweg. En hij 
gebruikt het bovendien 
allemaal met enige regel-
maat.

En daarmee zijn we nog niet aan het eind van de “rondleiding”. Deze “handige 
sodemieter”  (en dit is écht een compliment, Mark) heeft ook nog een soort 
rariteitenkabinet ingericht in z’n schuurtje. 

Zo liet hij me een Dnepr Escort zien. Origineel 750 cc kopklepper met elektri-
sche start, een 5-bak en speciale luchtkanalen om je handen droog te houden 
bij regen. Ik vond het heel leuk om te zien dat die Russen dat ook nog ge-
maakt hebben. Last, maar zeker niet “least”  toonde hij mij  een protototype 
motorblok van meer dan 900 cc. Wat meteen opviel was de wel erg grote zui-
ger.

900-cc cilinderkop  

Ja, je kunt het schuurtje van Mark rus-
tig een droom voor de gevorderde sleu-
telaar noemen. 

Tot slot willen we Mark en z’n vrouw 
heel hartelijk bedanken voor de gast-
vrijheid en de heerlijke spaghetti.  Het 

was de reis naar België zéker waard!  Ruud en Sandra 
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zetelfrezen   
    

klepslijpbankje  
    

Pers  met  inlegstuk/mal  

Een krukas kan hij ook 
uit elkaar krijgen met de, 
door hemzelf geprodu-
ceerde pers en inlegstuk-
ken.
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den we onze volgende kampeerplaats. Deze camping is gesitueerd bij een 
meer, waar er zelfs met een helikopter naartoe gegaan wordt om te waterski-
en. Omdat de bar nog niet open is, wordt er door iedereen wat gedaan: ge-
doucht, gesleuteld, of een kerkje bezocht. Om een uurtje of zeven vertrekken 
we naar de Indian restaurant die naast de camping aanwezig is. De biertjes 
zijn er duur , maar het eten is erg lekker, bijna het laatste geld besteden we 
aan dit restaurant. Er is nog net genoeg in de pot om nog een biertje in het 
dorp te drinken. In de ochtend is niet alleen Jos erg winderig maar ook vanuit 
de andere tenten hoor ik dat het Indiase eten zijn werk heeft gedaan. We zijn 
weer vroeg op, met plannen om vandaag naar Colchester te gaan. 

Gerrit, 21-7-04 

Laatste dag voor sommigen. Rustig wakker worden en douchen en luieren 
want we alle tijd (nog wel). Ontbijtje genuttigd, gekookt eitje erbij en een bak-
je koffie en inpakken maar weer. Volgens sommige mensen speel ik vals wat 
dat betreft maar dat is niet zo, het is gewoon een kwestie van goede organisa-
tie. Er komen nog enkele helis over van de decadente buurtjes hier. Tijd om te 
gaan.

In Colchester aangekomen een parkeerplaatsje opgezocht, even aan mijn rem-
men geroken en ja hoor, ze waren verbrand, loskoppelen en de stad in. ze 
hebben hier heksen op steel te koop en ze weten hoe ze een Russisch sleutel-
tje moeten namaken. De pasteitjes waren zeer lekker en de thee goed te drin-
ken. Later op de dag terug naar Ramsey. Hier aangekomen kwamen een half 
uurtje later ook Evert-jan en Carolien aan die met henk en Benno de terugreis 
aanvaarden. Korte tijd later ook Jan en Maarten. Ik heb nog wat geprobeerd 

met mijn remmen 
en ze werken weer 
een beetje. Dini, 
jos, maarten en 
Jan gaan zo naar 
de boot en de rest 
blijft nog een 
nachtje. Tot ziens, 

Benno 21-7-04 

In Ramsey aange-
komen wordt de 
groep langzaam-
aan compleet ge-
maakt. Evert-jan 
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en Carolien lopen binnen gevolgd door Jan en Maarten. We hebben voor Jan 
een cadeautje mee-genomen uit Wales , een mooie zon-gebleekte schaapskop 
die we naast de weg vonden.  
Trots wordt deze direct aan Jan’s span bevestigd en we moeten onze namen 
erop schrijven. Hierna wordt het voor de eerste groep langzaamaan tijd om 
naar de boot te rijden. De achterblijvers zwaaien hen goedgemutst uit. Wij 
blijven nog een nachtje. In de avond eten we binnen bij Tony en Deb ons laat-
ste Engelse maaltje en gaan nog even wandelen in de buurt. Weinig te zien 
behalve een windmolen die via het “public footpath” te bekijken is. Bij terug-

komst een bakje koffie 
gedaan en hierna zijn 
Henk, Evert-jan en ik 
nog een biertje gaan 
doen tot afscheid.

De volgende ochtend 
nemen we afscheid 
van Tony en Deb en 
gaan op pad. Bij de 
uitrit van het dorp 
staat een Vespa met 
pech. Geen probleem, 
zegt de eigenaar, hulp 
is onderweg. Even 
later bij de boot begrij-
pen we wat hij be-

doelt. Er staan hier misschien wel tweehonderd van die rokende pruttelpotten 
te wachtten op de boot. Hierbij bied ik meteen Evert-jan zijn MZ mijn excuses 
aan want vergeleken met dit zootje ongeregeld rookt dat ding maar amper. Na 
de douane begint de pret pas goed. Ooit een oprit van een veerboot genomen 
met tweehonderd tweetakten achter elkaar. Nou ik kan je verzekeren dat mijn 
motorpak de komende 10 jaar niet meer lekt met al die impregnerende oliene-
vel om me heen. Op het bovenste mistige dek sjorren we de bende vast en 
gaan aan boord.  

Henk en ik hadden als besloten om het luxe ontbijt te nemen en voor de boot 
los is zitten we al aan de gebakken eieren met spek en alle andere lekkernijen 
die hier in buffetvorm liggen uitgestald. Als je hongerig bent een echte aanra-
der. Na een paar uur varen komt Nederland weer in zicht en is de reis bijna 
voltooid. In hoek van holland staan we nog even rokend en wel met zijn allen 
in de rij totdat de douane het beu raakt en iedereen door gaat zwaaien. We 
zijn weer thuis en vanaf hier scheiden onze wegen. In de file op de dijk zie ik 
in mijn spiegels het mz-tje nog achter me zitten maar bij maassluis nemen we 
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Het schuurtje van…      Mark van Noyen 

In het verre België zijn we op bezoek geweest bij onze goede (wintertreffen-) 
vriend Mark van Noyen. Ik was eigenlijk van plan om alleen wat onderdelen te 
kopen. Nou, die heeft hij zeker. Hoofdzakelijk Dnepr, maar ook – gelukkig - 
veel Ural-spullen. Omdat we er toch naar toe gingen, zouden we gelijk twee 
vliegen in een klap slaan, door er een “schuurtje van…” over te maken. Dat 
bleek een fantastische zet te zijn. 

Zijn specialiteit is toch wel de zijkleppers. Zo liet hij me zien hoe hij een blok in 
elkaar zet met een speciale standaard,  waarop een blok gezet wodt en dan 
naar voor of achter gekanteld kan worden. Zo is het makkellijker om aan een 
vliegwiel of distributie te werken. 

De speciale standaard  

Hij kan de blokken, die hij “onderhanden” genomen heeft, ook testen door 
middel van een proefopstelling. Deze kan hij op een paletwagen naar buiten 
rijden.

proefopstelling met paletwagen  

Hij liet me ook zien, dat hij de klepzetels van onze geliefde machines weer 
netjes in de goede vorm kan frezen met behulp van zetelfrezen. Bovendien 
heeft hij een klepslijpbankje. Hiermee kan hij kleppen, die er niet meer zo uit-
zien als ze zijn moeten, weer  opknappen. 
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Bereiding

Het vlees in stukken snijden van een vinger dik en een vinger lang. De gehak-
te ui in het vet fruiten, het vlees erbij doen, zout, peper en bloem toe-
voegen en wat water bijgieten. Gaarstoven en inlaten inkoken. Voeg 
dan de in stukjes gesneden, goed gewassen cantharellen toe, en weer 
laten stoven. Als de paddestoelen gaar zijn, het gerecht op smaak af-
maken met mosterd, de zure room erdoor roeren, alles weer aan de 
kook brengen en heet opdienen. 

Drink er een stevige rode wijn bij! 

Prijatnogo appetita.

Marco Boelis 
Kantbeugel 48 
1648 HW De Goorn 
Tel:0229-543715 
Fax:0229-540223 
Email: mboelis@zonnet.nl 

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  

Afm:50-50-40mm    fl  87,50- 
Afm:40-20-43mm    fl 127,50 * 
Excl.verzendkosten 

enkel min aan massa speciale   

• voet voor BMW 
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definitief afscheid. Ik richt Olga naar huis toe en we pruttelen genoeglijk over 
de dijken naar huis. In de buurt van huis begint ze de stal te ruiken en vol gas 
gaan we op huis aan. Ook dit huzaren-stukje overleven we weer en thuisgeko-
men rollen we moegestreden het erf op. Het was weer een heerlijke belevenis 
maar oost, west thuis best. 

Henk Donderdag 22-7-04 

Om 6.30 word ik na een nachtje slaapzakglijden over het schots en scheve 
veldje van kroegbaas Tony door een pittig zonnetje gewekt. Paar bakjes koffie 
drinken met Benno, opbreken en na afscheid nemen van de knotsgekke kroeg-
baas richting de boot met de 2 Dneprs en de CZ van Evert-Jan en Carolien . 
Hier treffen we meer dan 100 scooters van verschillende merken welke zich 
ook klaar maken voor de overtocht  om koers te zetten naar Borculo waar een 
groot treffen schijnt plaats te vinden.Een verstikkende 2 tact  rook vult het 
parkeerdek van de boot. Zelfs Evert Jan en Carolien vinden het te veel van het 
goede! Samen met Benno stort ik me op het brunch buffet  waar onbeperkt 
van kan worden genomen. Dat lukt ons zo goed dat ik de rest van de dag geen 
hap meer door mijn strot  krijg. 

Na aankomst in Hoek van Holland over een spiegelgladde zee voegen we ons 
weer in de rij bij de rokende 2 tact monsters. De Douane is snel klaar, een 
glimp van een  paspoort is voldoende met de opzet het rookgordijn zo snel 
mogelijk te laten passeren .  

Hierna gaat ieder zijn eigen weg. Het laatste stukje een piece of cake. Dus 
niet !  Midden in Wassenaar een lekke achterband welke in Engeland al was 
voorzien van een nieuw binnenbandje. Steen uit het fietspad slopen om samen 
met de krik een voldoende hoogte te krijgen om het reservecrosswiel te mon-
teren en hierna weer verder. 500 meter rijden en de boel staat weer stil. Geen 
benzine. Benzinestation is echter in zicht dus na een minuutje duwen kan de 
helse machine zich laaven aan zijn lievelingvocht en zelf ben ik inmiddels ook 
wel aan een Red Bull toe. 

Na deze actie lekker in het zonnetje naar huis waar ik om 19.00 uur arriveer. 
Totaal afgelegd 1347 Km. zonder rottigheid. 

Probleemloze fietsen zijn het natuurlijk niet maar over de hele tocht gezien is 
alles heel goed verlopen af en toe wat vette handen hoort er echt bij en maakt 
het rijden interresant. 

Alle Engelandvaarders bedankt voor de prachtige dagen en tot over 4 jaar. 
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Impressie “Najaarstreffen” te  Donkerbroek        John a.k.a. Catweazle 

Aangezien dit mijn eerste Treffen was heb ik geen idee hoe andere “Treffens” 
verlopen. Maar ik moet zeggen dat ik me prima heb vermaakt en dat ijs en 
weder dienende de volgende keer ik er zeker probeer bij te zijn. 

Maar laat ik bij het begin beginnen, daar ik één ton tegels bij een vriend in 
Eerbeek moest brengen, als tegenprestatie voor het reviseren van mijn Dnepr 
versn.bak, ging ik met het koekblik. Na de files voorbij te zijn( was ik maar op 
de motor) en wat kilometers op de teller, bereikte ik Donkerbroek. Hoefde niet 
te zoeken naar de baas van het spul want die zat pontificaal voor de ingang 
van de ontbijtfeestzaal. Hij had een grote sigaar in z’n bakkes, was volgens mij 
een eeuwigdurende, want ik kan me niet herinneren hem anders gezien te 
hebben. Na me voorgesteld te hebben wees hij mij de toiletwagen, ontbijt-
ruimte en koffiepot, van de eerste en laatste maakte ik dankbaar gebruik. Hier-
na zocht ik een 
plekje op het veld 
voor mijn koekblik 
c.q. slaapgelegen-
heid. Wat mensen 
op het veld gedag 
gezegd, me voor-
gesteld en wat 
rondgekeken. Was 
één pechvogel aan-
wezig die op de reis 
naar Donkerbroek 
erachter kwam dat 
zijn big-ends wel 
errug veel speling 
hadden.  

Ondertussen maak-
ten de kids en wat andere pyromanen een kampvuur. Wat er precies werd 
gebruikt weet ik niet maar er kwam een behoorlijke stank en rook vanaf, die 
de muggen verjaagde, wat uiteraard de bedoeling was. Na het nuttigen van 
wat vloeibaar spul bij Jan in de tent en later bij de bar van VVLM, ging ik pro-
beren te slapen. Heel vroeg in de morgen werd ik wreed wakker gemaakt door 
een horde hanen rond het terrein. Even later galmde het liedje  “Jos is jarig” 
luid door de luidsprekers, hierna was slapen niet meer mogelijk. Dus maar naar 
het ontbijt, hier kwam ik erachter dat ik ervaring te kort kwam, géén bestek en 
bord meegenomen !! Toch wat naar binnen gekregen en sloten koffie erbij. Ik 
was niet de enige die wat koffie nodig had.    
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De Russische keuken 
(Roeska-ja koechnja) 

Wildgerechten: 

Of het nu fazant, patrijs, wildzwijn of haas is, 
wildbraad in de Russische keuken is een zeer 
bijzonder gerecht. Een kleine anekdote over een 
haas.

Eens moet er in de Russische wouden een bijzonder 
dappere haas hebben rondgesprongen: hij was het 
bang zijn moe. Ik ben voor niemand bang! Riep het haasje door het 
hele woud. Kom maar kijken ik vrees niemand. Kom maar op! Alle hazen be-
gonnen te buitelen van het lachen, ze sprongen en renden in het rond of ze 
hun verstand verloren hadden. Wie het laatst lacht, lacht het best, riep de dap-
pere held uit. Als er een wolf in mijn vaarwater komt, vreet ik hem op. Een 
wolf liep hongerig door het woud. Hij had ontzettend trek in een haasje en net 
op dat ogenblik ontmoette hij toevallig onze pochhans. Het werd een langduri-
ge jacht en de ongelukkige haas moest lopen tot hij geen adem meer had en 
hield zich dood onder de struiken. De wolf liep echter gewoon voorbij, want hij 
had hoorde een schot en er waren nog genoeg andere hazen om op te jagen. 
En zo werd ons haasje de volgende dag op de gastvrije tafel van Iwan 
Iwanowtsj in rode wijn opgediend…  

Professor Brillat-Savarin is van oordeel: Het wildbraad verschaft het hoogste 
tafelgenot; het is gezond en zeer smakelijk voedsel, dat des te gemakkelijker 
te verteren is. Maar al deze eigenschappen zijn afhankelijk van de kok, van de 
wijze waarop deze het vlees toebereidt. Leg een stuk rundvlees in een pan 
water met zout en er ontstaat soep, respectievelijk soepvlees. Maar leg in 
plaats van rundvlees een stuk wildzwijn of reebout in de pan en het resultaat is 
niets bijzonders. Geef daarom wildbraad aan de meest bekwamen onder de 
koks en zij zullen er voorzeker de heerlijkste gerechten uit klaarmaken. 

Russisch wildzwijn 

1 kilo wildzwijnsvlees, 100 gram vet, 150 gram verse cantharellen, 1 ui, 1 eet-
lepel bloem, zout, peper, 1½ theelepel mosterd, 2 kopjes zure room of Bul-
gaarse yoghurt. 
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toren niet dicht genoeg tegen de gevel had gezet kwam het wel voor dat er-
achter werd gekakt. Neem maar van mij aan dat er weinig meer misselijkma-
kend is dan je motorhoes opvouwen terwijl er een junkenhoop achter je fiets 
ligt.

Ook lag er wel eens iemand te slapen achter een motor. Niet echt erg. Behalve 
als er achter nummer twee iemand ligt, die niet wil begrijpen dat het beter is 
voor zijn gezondheid als ie ophoepelt, omdat je nummer een gaat starten. Één 
keer heb ik het meegemaakt dat iemand achter nummer twee had gekakt, en 
iemand anders had daar een karton overheen gelegd en lag daar te slapen. 
Nou was deze persoon nog zwart ook, en het was donker toen ik thuis kwam; 
ik zag iets achter mijn motor, en toen ik daar een lichtje op scheen, bleek het 
dus een zwarte meneer, die weer zodanig van mij schrok dat hij opstond en, 
zich verontschuldigend, vertrok, ondanks mijn pogingen duidelijk te maken dat 
ik er geen bezwaar tegen had dat hij op een kartonnetje sliep. Zolang er maar 
niet op gekakt werd. 

Nu heb ik onlangs een tweede zijspan gekocht, met een Pools kenteken, en die 
staat dus voorlopig aan de overkant, tegenover een woonboot, waar ik netjes 
toestemming aan heb gevraagd. Daar ben ik al sinds ik hem gekocht heb voor 
op zoek naar een vervroegerkabeltje, wat zeldzaam schijnt te zijn, maar ge-
woon bij de Fietserij in de Diamant-
straat in voorraad lag, maar dat 
wist Menko niet, maar Henk geluk-
kig wel, stad en land heb ik ervoor 
afgebeld, maar nu heb ik het. Kan 
ik eindelijk gaan kijken of het appa-
raat eigenlijk wel loopt, en als dat 
zo is, moet ie ook nog ingevoerd 
worden. Tot die tijd hoeft ie niet 
van zijn plek, gelukkig. Als deze 
rijdt, heb ik weer een nieuw pro-
bleem:

waar laat ik hem, 

Frans de Wit 
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Bij het nalopen en opwarmen van de mo-
toren kwamen er twee achter dat ze pro-
blemen hadden, later bleek dat één slech-
te accu en één defecte bobine samen met 
wat afstellingfoutjes de boosdoeners wa-
ren. Toen moest ik op zoek naar een span 
waar ik mee kon, helaas was alles vol, 
maar gelukkig kwamen op het laatste 
moment nog wat spannen binnen, waar-
onder die van Gerrit, zodat ik de toer toch 
per span kon meemaken. Na een stukje 
rijden kwam er een solo suïcide jockey 
voorbij razen, er was een pechgeval !! 
Onze oosterbuur Klaus bleek een stukje 
motor te zijn verloren. Gelukkig geen olie-
verlies en kon hij voorzichtig verder rij-
den.

Motocrypto
Oplossing nummer 57, september 2004. 
1.King of the road, 2.Portier, 3.Klep, 4.Standaard, 
5.Bok, 6.Vlotter, 7.Vliegwiel, 8.Contactslot, 
9.Spionnetje, 10.Pion. 

Nieuwe opgave:
1. Dieptemeter.    .ei…o. (8) 
2. Scheurkalender.    .a..e..e. (9) 
3. Looppas.     .oe..e…e..i.. (15) 
4. Op commando in het wiel.  .aa. (4) 
5. Staat borg tot op het trottoir.  .t..p.a.a..ie (13) 
6. Per schakel op de bon te verkrijgbaar. .i…i.u.ie.e..i.. (18) 
7. Beslist geen  “A” kwalificatie.  .e.eu.i.. (9) 
9. Die maken Engelstalige muziek.      .e. (3) 
10.(On) gewenste intimiteit?   i. .e ..i. .a.e. (12) 

Kom je er niet uit? Misschien kan het forum 
Uitkomst bieden. 

Sucses Luijt 
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Na een stop voor koffie en appeltaart werd er verder door het Friese landschap 
gereden en belanden we in ..?. waar er wat werd gegeten en boodschappen 
gedaan voor de BBQ van die avond. Na nog een mooie rit terug gaat iedereen 
aan de slag voor de inwendige mens, jammer dat niet iedereen bij de door Rob 
gestookte BBQ zijn vlees verbrande. Zo krijg je niet echt contact met iedereen 
maar het is wel logisch omdat in de “Russian Twin” gevraagd werd om een 
eigen BBQ mee te nemen. Hierna liep langzaam de “feestzaal” vol en na wat 
koffie enzo begon de band zich op te maken voor een optreden. Helaas had-
den ze wat afstellingsproblemen, hoe kan dat ook anders bij een 
“Russentreffen”, maar er werd met volle overgave gespeeld. Hoewel niet ieder-
een met het geluidsniveau overweg kon, was het een niet onverdienstelijk op-

treden. Helaas was er ook een valse noot, ik hoorde pas heel laat dat één van 
de kinderen met Thea naar het ziekenhuis was. Bij terugkomst bleek hij zijn 
pols en schouder te hebben gebroken, naar eigen zeggen, niet slim gedaan! 
Om even volledig te zijn één links een één rechts dus!! Vanaf hier sterkte en 
een goed herstel! Na nog wat afzakkertjes de klamme lappen opgezocht en de 
volgende ochtend lekker uitgeslapen tot een uur of 8. Na het gezamenlijke 
ontbijt met weer sloten koffie ging iedereen zijn spullen inpakken en aanstalten 
maken om weer naar huis te gaan. Met een paar man het span van .?.. en 
Gitta op een door Gerrit georganiseerde aanhanger geladen en toen zat het er 
weer op. 

Kijk nu al weer uit naar de volgende.... groetjes                Catweazle
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Als ik mijn zijspan niet onder een hoes deed, werden regelmatig de bougies 
stuk geslagen, omdat ze met de porseleinen scherven autoruiten inkrasten, 
zodat die makkelijker in waren te slaan. Het was elke keer weer een deceptie 
als ik ’s morgens wilde weggaan, en mijn bougie was kapot. Niet alleen moest 
ik steeds reserve kopen, maar het gevaar van scherven in de cilinder bij het 
verwisselen was niet denkbeeldig. Als hij onder een hoes stond was dat afgelo-
pen. Wel moest ik de hoes steeds met een ketting vastzetten, omdat ie anders 
weg kon waaien, of zelfs gestolen werd. Zijspanhoezen worden niet meer ver-
kocht, alleen op bestelling gemaakt, en mijn huidige hoes is zo versleten dat ik 
nu in Amerika een ATV hoes heb besteld, hopend dat die ook past.  

Zelfs hoezen heeft me niet van problemen gevrijwaard. Mijn zijspan werd, juist 
vanwege die hoes, regelmatig als ‘stash’ gebruikt. Junks vertopten van alles 
onder mijn zijspan: een kinderfiets zonder voorwiel, tassen met kleding, leeg-
geroofde damestassen en rugzakken, een complete straatschilders trolley, in-
clusief verf en voorbeeldschilderijen, gestolen sportschoenen, geluidsboxen en 
wat al niet meer. Meestal bracht ik de gevonden spullen naar het politiebureau, 
konden zij bepalen wat er mee moest gebeuren, of zette ik de spullen aan de 
straat en verdwenen zij vanzelf.  

Soms lagen er ook minder gewenste zaken. Door het gebruik van heroïne 
schijnt de spijsvertering op een laag pitje komen te staan. Junks kakken min-
der. Maar als ze moeten kakken, dan is het ook een hele hoop. Als ik mijn mo-



Pagina  Pagina  Pagina  303030 The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin

 Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland              Nummer 58, december 2004              Nummer 58, december 2004              Nummer 58, december 2004 

Gelukkig was er voor mijn huis op verschillende plaatsen zoveel ruimte tussen 
de amsterdammertjes die de stoep bevolkten dat ik mijn zijspan, onverwacht, 
probleemloos in en uit kon sturen. Daarna kwam er nog een solomachine bij, 
een Moto Guzzi. Eerst een V65, een jaar later een T3, en weer later een Cali-
fornia Special.

Die laatste twee overlapten elkaar, dus zette ik de Special bij de buren op de 
stoep, onder hun raam. Daarachter stonden twee computers, waar de buur-
man vaak, als ik ’s nachts thuiskwam, nog op aan het werk was, met zijn rug 
naar dat raam toe, dus ik dacht dat dat wel kon. Bovendien zat dat raam zo 
hoog, dat mijn motor helemaal niet te zien was. Toch verzocht de buurvrouw 
mij de motorfiets te verplaatsen omdat “zij het niet leuk vonden”. Gelukkig 
mocht de T3 wel in de BEAM-stalling, want het was een Italiaan. 

Niet dat ik geen klachten had gehad over het zijspan. Sommige, veelal oudere, 
buren vonden dat het teveel ruimte innam op de stoep. Je kon nog wel passe-
ren, maar de meeste mensen stapten, eigenlijk automatisch, op de rijweg om 
er langs te lopen. De klagers vonden dat te ver gaan:’Wat nou als er iemand 
met een kinderwagen langs moet?” of  “En als er nu een blinde wil passeren?”. 
Er aan voorbijgaand dat enkele huizen verder de stoep net zo smal was als bij 
mij voor de deur, inclusief zijspan, maar dan vanwege de hardstenen monu-
mentenstoep, en dat blinden en kinderwagens daar ook niet konden passeren. 

Nou was er schuin aan de overkant, aan het water, een stukje lege kade. Daar 
heb ik het span ook een tijdje geparkeerd, maar toen kwamen er weer andere 
buren klagen dat mijn span het zicht op het grachtenwater tussen de woonbo-
ten blokkeerde, en dat water zagen ze zo graag. Toen heb ik de afspraak ge-
maakt dat ik mijn zijspan naast de boom zou parkeren, als zij zouden helpen 
met het verwijderen van de hondendrollen daaromheen, want ik had geen zin 
om bij het omhoezen van de motor telkens in de rondslingerende drollen te 
stappen. Godbeterehet! Die plek heb ik op moeten geven omdat slecht parke-
rende automobilisten het mij regelmatig schier onmogelijk maakten die plek 
weer te verlaten, en omdat er een zwerver in mijn span ging slapen, wat ik 
merkte omdat hij verdomde het zijspanzeiltje terug te plaatsen 

Dat telkens onder een hoes zetten bleek een goede remedie tegen bemoeienis 
van junken en dieven. In de afgelopen negen jaar dat er motoren op mijn 
stoep stonden, hebben er twee of drie keer lui in mijn koffers gezeten, overi-
gens zonder iets mee te nemen. Ik ben ook niet achterlijk. Het enige waarde-
volle wat er inzit, is mijn regenpak, maar dat heeft een zodanig buitensporige 
maat, dat het weer niet interessant is voor de veelal spichtige junks, hoewel de 
regenpakken in mijn maat uit Amerika moeten komen en behoorlijk aan de 
prijs zijn.
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Agenda van de U.D.C.N. 2004/2005 

10-11-12 december 2004 
Vehikel auto en motor Veemarkthallen, Utrecht. 

14 t/m 16 Januari 2005 
Het traditionele wintertreffen van de UDCN. De lokatie 
staat nog niet helemaal vast maar dat zal wel weer jalhay of ster worden. Meer 
info volgt. 

21,22 en 23 januari 2005 
De Noordelijke Motorbeurs in de Martiniplaza te groningen 

4/6 Februari 2005 
Bremen Exhibit center in Bremen. Classic Motor Show 

11 t/m 13 Februari 2005 
Midwintertreffen (“het treffen voor watjes”), Camping “De Woensberg” in Hui-
zen.

4,5 en 6 maart 2005 
Vehikel 2005 motor met aanwezigheid van de UDCN-stand en activiteiten 

27 Maart 2005 (waarschijnlijk)
1e onderdelenbeurs van 2005 

30 April, 1 en 2 mei 2005 (waarschijnlijk)
Voorjaarstreffen van de UDCN, hopelijk in het zonnige zuiden. 

1,2 en 3 juli Zomertreffen van de UDCN. (waarschijnlijk)
Dit keer ergens in het oosten, centrum van Nederland proberen we een treffen 
te organiseren in de zomer. Zijn er leden die een lokatie weten of willen helpen 
mail ons even. bvanham@zonnet.nl

9,10 en 11 september 2005 
Najaarstreffen van de UDCN ergens in het westen des lands. 

Extra evenementen 

En natuurlijk weer de kans op extra Evenementen in dit jaar te ondernemen. 
Denk hierbij aan het zandpadtreffen half November bv. Of de voor sommigen 
niet te versmaden treffens in Duitsland. Ook dit jaar gaan we weer proberen 
een sleuteldag te organiseren. 
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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 donder-
dag 8.00 uur—18.00 uur 
  vrijdag 11.00 uur—18.00 uur 

14.00—15.00 uur gesloten. 
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Je motor parkeren in een grote stad    Frans de Wit 

Ik woon in een grote stad, voor Nederlandse begrippen, in Amsterdam, en dan 
ook nog eens in het centrum. Volgens de officiële verkeersregels mag je een 
motor alleen parkeren in de daartoe bestemde vakken.  

Het toeval wil dat alleen Zandvoort en Scheveningen over zulke vakken be-
schikken. De rest van Nederland heeft ze niet, en dus wordt het gedoogd, god-
zijdank, dat je je motor op de stoep zet. Weinig huizen hebben hier een gara-
ge, en de zogenaamde ‘onderstukken’, dwz. bedrijfsruimten op de begane 
grond, worden steeds schaarser. Aan de ene kant worden bedrijven die daar 
zitten verplaatst wegens onbereikbaarheid, oftewel geen parkeerruimte in de 
buurt, anderzijds worden die bedrijven vaak, gedwongen vanwege nieuwe 
milieuregels, of door klachten van veelal ‘nieuwe’ buurtbewoners gedwongen 
te verhuizen naar naargeestige industriegebiedjes aan de rand van de stad. 
Vervolgens wordt er een ‘loft’ ingebouwd, ondanks het feit dat het hier om een 
begane grond, of zelfs een souterrain gaat.  

Ik ben wel eens bij een commerciële motorstalling geweest, maar dat kostte 
tweehonderd gulden in de maand, en dan moest ik ook nog iedere keer twee 
auto’s verplaatsen. En omdat ik geen autorijbewijs had, deden ze dat dus lie-
ver niet. Om de hoek bij mij staat er weliswaar al jaren een oude tand-
wielenfabriek leeg, maar daar mag ik niet parkeren. Dankzij de inspraakrondes 
is duidelijk geworden dat het geen parkeergarage zal worden. De om-
wonenden vrezen overlast van het voortdurend in en uit rijdende verkeer. Niet 
helemaal onterecht, ernaast staat een lagere school. Maar ook met woning-
bouw zijn ze niet tevreden. Ondertussen had ik al tien jaar kunnen parkeren, 
maar ja. Bij Parkeerbeheer heb ik me al 15 jaar geleden aangemeld, maar die 
stuurden een brief terug ‘dat ze waarschijnlijk voorlopig niets voor me konden 
doen’. 

Toen ik het huis waar ik nu woon kraakte in ’81 zat er een enorme garage op 
de begane grond, die wij na het faillissement van de huiseigenaar konden inlij-
ven, en waar ik al snel een (gratis) privémotorstalling begon voor mijn motor-
vrienden in de buurt. Helaas werd die garage na de renovatie en legalisering 
omgevormd tot een HAT-eenheid en een gemeenschappelijke tuin met fiets-
boxen. Ook leuk, maar niet te vergelijken met de ruimte die ik daarvoor had.  
Voortaan moesten mijn motorfietsen op straat staan. Dat begon met ééntje, 
maar wel meteen een zijspan, de roemruchte Chang Jiang. Die mocht niet in 
de stalling van de motorclub, omdat die, zoals Tinus, de stallingcoördinator, 
mij fijntjes inwreef, bedoeld was voor Berijders van Amerikaanse en Europese 
Motorfietsen. Eraan voorbijgaand dat ik die afkorting zelf bedacht had. Maar ja, 
toen was ik nog geen lid van de club. 
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M. TJAARDA ASSURANTIËN 

Voor onafhankelijk advies 

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

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

∗ In vrijwel alle gevallen: GGRATIS verhaalsbijstand bij materi-
ele schaden 

∗ Bij Volledige Cascoverzekering: GGRATIS vervangende mo-
tor

∗ Kleding en helm meeverzekerd 

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

∗ Vaste afschrijving gedurende 4 jaar! 

∗ TAXATIE        : Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

∗ 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! 

Vraag eens vrijblijvend advies! 

M. Tjaarda Assurantiën 
Kastanjelaan Oost 33 
6741 DT LUNTEREN 
Tel/Fax: 0318.485878 
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Clubwinkel 

Beheerder:   Hans Wakka  
Tel:    050-5413846  
Giro clubwinkel :  856302 t.n.v. J.B. Wakka- 
    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  Soort Boek   Pag Leden  Niet-leden 
       Prijs  Prijs  
Dnepr
K750  Onderdelen (Russisch) 89 9,00   11,50 
K650  Maintainance (Engels) 84 9,00   11,50 
MT9-10 Onderdelen   140 11,50   14,75 
MT9-10 Repair    120 10,25   12,50 
MT10/36 Onderdelen   120 10,25   12,50 
MT10/36 Operating manual  104 9,00   11,50 
MT10/36 Repair manual  116 10,25   12,50 
MT11  Operating manual  89 9,00   11,50 
MT16  Betriebsanleitung  107 9,00   11,50 
MT11-16  Onderdelen   80 9,00   11,50 
  Algemeen repair manual 117 10,25  12,50 
MB750  (K750. Leger+ sper)  
  onderdelen     115    9,00  11,50  
MT16   Operation manual   96  9,00  11,50  

Ural
M72   Onderdelencatalogus  50  8,00   10,25 
M72  Bouwtekening A3  49 8,00   10,25 
M72  Betriebsanleitung  76 9,00   11,50 
M63  Service manual  119 11,50  14,75 
M63  Onderdelen   56 9,00   11,50 
M66  Service manual  120 11,50   14,75 
M62-67 Onderdelen   76 9,00   11,50 
M62-67 Repair manual  149 11,50   14,75 
IMZ-8.103 Onderdelen   115 11,50   14,75 
IMZ-8.123 Service manual  70 9,00   11,50 
IMZ-8.123 Repair manual  126 11,50  14,75 
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VAN BERGEN CLASSICS
    de meest veelzijdige motorzaak
• nieuwe en tweedehands zijspannen 
• zijspanaanbouw
• swingarm voorvorken op maat voor ieder merk 
• fabricage van zijspanframes en aansluitstukken 
• Aansluit-stukken voor zijspanaanbouw 
• alle soorten revisiewerk 
• stofferen van zadels en zijspannen 
• alle soorten draai-, frees- en laswerk 

Van Bergen Classics    Nijverheidsweg 22
0228-584734     1693 AM Wervershoof  
www.vanbergenclassics.nl
 openingstijdeninfo@vanbergenclassics.nl  di-za 

optimaal loopt . Prijs:  nader overeen te komen Indien nog vragen  bel even 
naar 065 33 22 520 

Aangeboden : 

6-9-2004  windscherm zijspan 60 euro   bagagerek zijspan 45 euro    spatbord 
zijspan 45 euro     banden  19x4oo  19x375   19x375   zeer grof   18x375   
allemaal met binnenband    40 euro per stuk    alles is nieuw  tel 033  4614489     
0620449783  gr jan van gend 

Gezocht : 

6-9-2004 Gevraagd: voor M 72,  voorspatbord, linker cilinder, voorste carterge-
deelte ( distributie met deksel ) en koplamp. 
te bereiken onder catwesel@xs4all.nl of 030-6883639 
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Te Koop gevraagd / Aangeboden : 

Voor onze leden hier een plaats om hun advertenties te plaatsen, heb je inte-
resse neem dan contact met ons op hierover. Wij nemen geen verantwoorde-
lijkheid 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 ge-
ven. We halen dan de advertenties weg, Mocht je toch nogmaals willen adver-
teren ermee, geef het dan even opnieuw door aan ons! Daarnaast kun je te-
genwoordig ook het forum gebruiken op de website van de club. Dat dit veel 
gebeurt merkt u hier. Er worden nog maar zeer weinig advertenties doorgege-
ven voor plaatsing in het boekje.  

WWW.UDCN.NL 

Te Koop : 

Nieuwe gereviseerde 12 volt (14,7) dynamo voor een Dnepr/ Ural 50 euro Bert 
Vlot 0742773804 ( Hengelo (o) 

Te Koop: 

Dnepr mt 16 met Nederlands kenteken van 1994 en aangedreven zijspan. ziet 
er netjes uit en loopt goed. het is een groene met beenschilden. bel me voor 
een proefrit of meer info 0653511080. Rob Busweiler 

Te Koop: 

12-10-2004 : Dnepr MT11, kenteken 1995. Nieuwe bobine, contactpunten, 
condensator, bougiekabels, bougies. Kleppen ingeslepen, nieuwe windscher-
men op motor en zijspan. Tevens 2 beenbeschermers. Motorfiets loopt zeer 
goed. Vraagprijs 1250,- euro. Tel; 076-5974468. F. Quirijnen, Zundert. 

Te Koop : 

20-9-2004 : Motor DNEPR  M10  650 cc, Uit 1978. Frame en spatborden nieuw 
gespoten (zwart). Motorblok gereviseerd door importeur, Gereviseerde Dyna-
mo, nieuwe uitlaten. Goede banden (voorband is nieuw)  

De originele carburateur zijn niet in optimale staat waardoor de Motor nog niet 
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Diversen
Planeta-3 Maintenance manual   50 9,00   11,50 
Planeta-3 Onderdelen    50 9,00   11,50 
Jupiter  Maintenance manual   50 9,00   11,50 
Jupiter  Onderdelen    50 9,00   11,50 
Planeta Sport operating instructions  27 5,75   6,75 
Planeta Sport onderdelen   98 9,00   11,50 
Voskhod Operating instructions  79 9,00   11,50 
Voskhod Onderdelen    90 9,00  11,50 
Chang Jiang  Onderdelen (=M72)   97 9,00  11,50 
Chang Jiang  Instruction manual   56 9,00  11,50 
IZH typ 49 Onderdelen     50  9,00   11,50 
Voskhod 3M  Onderdelen catalogus  72  9,00  11,50  
TulaTM35952 Service manual   65  8,00  10,25  
Planeta Sport Overhaul instructions   46  8,00  10,25  

De volgende artikelen zijn zonder porto  
T-shirt         6,75       11,50 
Sweaters        16,00       20,50 
Dnepr Pins       2,70       4,10  
Badge         2,25     3,40 
Sleutelhanger       3,40    4,55  
Jubileummok (aardewerk) met clublogo    3,40   5,75 
Jubileumbord (email)      3,40   5,75 
Jubileumzakmes: kurkentrekker, flesopener, bestek  5,75   9,00 
Sticker clublogo rond 8 cm geel op zwart    0,25   0,50 
Sticker clublogo rond 8 cm rood op wit    0,25   0,50 

LET OP, bij 4 stickers de vijfde kado. Bij het  
versturen van stickers worden de porto- 
kosten apart verrekend !! 

Verdere gegevens zoals
kleur, maat etc. 

Bel Hans! UDCN 
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Ural Solo en ZijspanmotorfietsenUral Solo en ZijspanmotorfietsenUral Solo en Zijspanmotorfietsen

Nu ook leverbaar : 
• Tweekleurige motoren 

• Motoren met Elektrische starter 
• Motoren met aangedreven zijspan 

Dnepr motoren met en zonder zijspan-aandrijving

Tevens altijd diverse gebruikte motoren op Voorraad !!! 

Alle motorfietsen worden natuurlijk met kentekens geleverd 

Mogelijkheid tot het officieel regelen van kentekens voor zo-
wel Ural als Dnepr, mits motorfiets in goede staat verkeert. 

Onderdelen voor zowel Ural als Dnepr uit voorraad leverbaar 
Desgewenst gemonteerd. 

Ook voor al uw onderhoud ! 
Eigen Import 
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Zijspanhoezen 

In het UDCN forum rees onder meer de vraag waar er nog zijspanhoezen te 
koop zijn. Zelf ben ik daar ook lang naar op zoek geweest, want een nieuw 
span gekocht en de andere was versleten. Nul op het rekest. Bij Louis, inmid-
dels MotoZoom verkopen ze geen zijspanhoezen meer, en een zoektocht via 
internet leverde niets op. Bij Google meest hits van particulieren die hun solo-
hoes verkopen, en bij eBay allerlei hoezen gevonden voor alle merken, maar 
geen zijspanhoezen. Gezocht op eBay Nederland, Groot Brittannië, de VS en 
Duitsland. Het duurde even voor ik erachter was dat zijspanhoes in het Duits 
Seitenwagenplane heet! 

Bij toeval stootte ik 
in Amerika op iets 
anders: ATV hoe-
zen.... Nee, geen 
arbeids-
tijdverkorting, maar 
dingen die bij ons 
Quad heten. Ver-
schillende zaken 
vergeleken, en vol-
gens mij is de 
Northern Tool & 
Equipment Compa-
ny uit Fort Mill, 
South Carolina de 
goedkoopste, en ze leveren internationaal. Dat doen ze niet allemaal namelijk. 
Betalen gaat per creditcard, da's helemaal niet eng, ik doe het al jaren, uitslui-
tend bij gerenommeerde bedrijven uiteraard, en dat is eigenlijk altijd goed 
gegaan. Ik heb er meteen twee besteld, maat XL, een legergroene en een in 
camouflagekleur. Die kosten resp. 34,99 en 59,99 US dollar. Daar komt nog 
samen 49,04 USD porto bij en EU38,10 BTW en invoerrechten bij. Dat rekent 
de vervoerder UPS voor je uit, en betaal je bij aflevering. 

Als je er 1 besteld zijn de porto en BTW natuurlijk lager. Het materiaal is nylon, 
dus even wachten tot de boel is afgekoeld, het is niet hittebestendig, maar dat 
waren die ouwe ook niet echt. De olijfgroene lijkt beter te passen, maar die 
motor zit ook niet vol met koffers en tassen. Als je geen creditcard hebt, of je 
vertrouwt het niet, wil ik ze ook wel voor je bestellen, dan worden ze toch bij 
je thuis afgeleverd. Laat maar weten als het nodig is: frans.dewit@chello.nl of 
020-6278506.    

    Frans de Wit. 


