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De echte "zware" jongens hangen vervolgens ook nog eens een
aanhangwagen achter de combinatie en dan zit je totaal toch echt in de buurt
van de prijs van een nieuwe spacewagon (MPV) van de rond de zestigduizend
gulden. Wie de eerste keer vanaf een solomotor op een motor met zijspan
kruipt, raad ik aan een grote en lege parkeerplaats of een verlaten strand op te
zoeken en bijzonder rustig eerst wat bochtjes te maken. Nog veel beter is het
een paar rijlessen te volgen. Dat kan bij een gespecialiseerde zijspanrijschool
(tot voor kort was Rijschool Jan Schilder - politieagent in Volendam - de enige
in Nederland).
Voor wie in clubverband iets met een zijspan wil doen, zijn er genoeg
mogelijkheden. Dat kan via de gewone merkenclubs, maar je kan je ook
melden bij speciale zijspanclubs. Een zeer bijzonder zijspangebeuren in
Nederland is de jaarlijkse Jumbo Run. Geestelijk gehandicapte kinderen
worden dan door de zijspanrijders een dagje uit genomen.
© Portret van een Motorrijder, aflevering 31.
21 april 1999.
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Van het secretariaat
Contributie:
In dit boekje tref je weer de welvertrouwde acceptgiro aan. Ja, jullie mogen
weer dokken! Omdat wij ons administratief boekjaar van januari tot januari
willen laten lopen, betaal je dit jaar slechts voor 8 maanden contributie.
Dientengevolge is de contributie dan ook aangepast. Je betaalt dit jaar dus
€ 11,50. (In januari 2006 zul je weer het volle pond moeten betalen.) Graag
zien we het bedrag zo spoedig mogelijk op de bankrekening van de UDCN.
Laat de acceptgiro niet liggen, maar betaal gelijk!
Ledenlijsten:
Ledenlijsten zullen we vanaf dit jaar niet meer automatisch aan alle leden
toesturen. Wil je toch nog een papieren ledenlijst krijgen stuur dan een aan
jezelf gerichte en gefrankeerde enveloppe aan onze secretaris:
Luijt Postma, Vecht 61, 1273 WG huizen. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk je
eigen kopie van de ledenlijst opgestuurd.
Met vriendelijke groet,
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Van de voorzitter
Terwijl ik dit schrijf valt er buiten aardig wat (natte) sneeuw, duidelijk is dat
we nog midden in de winter zitten. Toch hebben we al weer twee treffens
achter de rug, een vooral koud treffen in de Ardennen en een vooral nat en
stormachtigachtig treffen voor watjes in de Woensberg te Huizen. Nou ja,
Watjes? Storm, regen, hagel en zelfs sneeuw. Hoezo Watjes!!
Het treffen voor ‘watjes’ is voor de tweede maal georganiseerd en mag een
succes genoemd worden, er waren bijna twee maal zoveel bezoekers dan vorig
jaar. Een treffen dus wat jaarlijks een vervolg zal krijgen.
Vooruitkijkend op het komende jaar zal, voor wie het nog niet wist, het een
jaar zijn in het teken van het 15 jarig jubileum van de UDCN. Dit jubileum zal
voor de leden niet onopgemerkt voorbij gaan, we houden jullie op de hoogte.
Wat zeker is, is dat het voorjaarstreffen in Geffen in het teken zal staan van
het jubileum van de UDCN, dus reserveer het weekend in je agenda en kom
met grote getallen.
De uitgave van deze Twin is dan wel de eerste van dit jaar, maar tevens ook
de tweede in de verbeterde druk. Van velen heb ik vernomen dat de dikkere,
beter gedrukte en kwalitatief goed gevulde Twin in goede aarde is gevallen. En
in goede aarde is het vruchtbaar, wat jullie kunnen verwachten is een nog
verdere verbetering van de Twin in de toekomst. Maar daar kan wel ieder lid
zijn of haar aandeel in hebben door regelmatig leuke en of goede artikelen in
te zenden. Ook ideeën en adverteerders zijn welkom.
Als laatste wens ik jullie een goed motor jaar toe en ik
hoop ieder van jullie weer op één of meer van de
treffens, beursen, sleuteldagen enz. tegen te komen.

Huib Stiegelis
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solomotor berijden is net als op de fiets een evenwichtskunstje. Gaat het te
langzaam, val je om. Een zijspan fungeert keurig als een grote zijstandaard. Je
kan met een zijspan net zo langzaam rijden als je maar wilt. Zolang de
snelheid laag blijft, kunnen er weinig ongelukken mee gebeuren. Om die
redenen werd de motor met zijspan veelal gebruikt om de eerste
motorrijlessen te volgen.
Ondergetekende heeft er ruim dertig jaar geleden z'n rijbewijs op moeten
halen en later heeft hij min of meer wraak genomen door menige lezer van dit
stukje in de zeventiger jaren de eerste rijervaringen te laten opdoen op de
motor met zijspan. Ik denk echter dat de meeste "slachtoffers" toch met
plezier terugdenken aan die tijd. Na een paar lessen op het harde zand in de
nieuwbouwwijk presteerde een ieder het - als ware zij circusartiesten - om met
het zijspanwieltje in de lucht letterlijk en figuurlijk met de motor "8-jes" in het
zand te schrijven met de instructeur in het 'bakkie". Zelfs met een hand los van
het stuur. Voor de meeste was dat de ultieme test om te bewijzen
onverwachte bewegingen van het zijspan in bochten veilig te kunnen
opvangen. Daarna volgden de lessen op de weg. Pas nadat het rijbewijs was
behaald, volgden lessen op een solomotor en dat was bijna opnieuw beginnen.
Een motor met zijspan kan nooit meer een solomotor worden. Door al het
gewicht en de krachten die bij het rijden met een zijspan loskomen, wordt het
frame zodanig vervormd, dat de motor bij solorijden zich als een hondje schuin
uit over de weg begeeft. De keuze om een zijspan te monteren is dus
definitief. De stand van de motor en de wielen ten opzichte van het zijspan is
een bijzonder geometrisch gebeuren. Zo zal de motor zelf iets naar links
moeten hellen. Met fraaie woorden "camber" of lean-out" genoemd. Verder
moet het zijspanwiel iets naar links toesporen en de as van het zijspanwiel
moet voor de achteras van de motorfiets zijn gelegen. Verder is een breder
stuur fijn en zal ook wat aan de overbrengingsverhoudingen moeten worden
gesleuteld. De meeste fabrikanten van nu geven geen toestemming om een
zijspan aan de motorfiets te hangen. Maar voor wie een zijspan echt wil
hebben, zijn er wel degelijk mogelijkheden. Het eenvoudigste is een zeer
ouderwetse, maar nieuwe Russische legermotor met zijspan kopen van het
merk DNEPR voor een prijs van rond de zesduizend gulden. De motor lijkt
sprekend op een BMW boxermotor. Wie echt iets moois wil hebben, gaat naar
één van de Nederlandse zijspanbouwers, zoals EML in Neede of EZS in Zelhem.
Daar worden voor onder andere de zwaardere Honda's en BMW's schitterende
zijspannen (ook tweezitters) gemaakt en worden de motoren zelf zodanig
aangepast, dat ze probleemloos door de keuring van de Rijksdienst voor het
Wegverkeer komen.
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was ook vrij gewoon en bedoeld om een stuk geschut te trekken. De politie
ontdekte, dat een motor met zijspan ook bijzonder geschikt was om mee te
surveilleren. De ene agent lette op het motorrijden en de ander kon de
omgeving goed in de gaten houden. Het is dan ook de politie geweest, die het
zitten "op" in plaats van "in" het zijspanbakje populair maakte. De
Amsterdamse politie kocht zijspannen speciaal voor de relbestrijding. De agent
op het zijspan kon er lustig op los slaan, terwijl de piloot bijzonder wendbaar
over stoepen, hobbels, tussen mensen door kon manoeuvreren. Het zijspan
was ook bijzonder geschikt om tijdens optochten vrij baan te kunnen maken.
Op de centimeter nauwkeurig konden al te opdringerige mensen voorzichtig
worden "aangetikt", waarna de meesten hun tenen wel introkken.
In de motorsport komt het zijspan vrij veel voor. Motorcross, baan- en
grasbaanraces en speedway zijn behoorlijk populair. In het dagelijkse (motor)
verkeer komt het zijspan niet zoveel keer meer voor; nog geen 1% van de
motorpopulatie is voorzien van een zijspan. Toch is het zijspan een bijzonder
spannend fenomeen in motorland. Wat maakt het zijspan bijzonder? Het rijden
met een zijspan lijkt eenvoudiger dan het is. Het lijkt eigenlijk helemaal niet op
motorrijden. De enige overeenkomsten zijn kou, nattigheid, wind en een helm.
Een zijspancombinatie rijdt ook niet als een auto. Het is niet eens een
driewielig motorvoertuig, maar volgens de wet een tweewielige motorfiets met
een zijspan. Je mag er dan ook gewoon met het rijbewijs A op rijden. De
meeste zijspannen hangen er rechts maar wat passief bij. Het wiel wordt
meestal wel beremd, maar in veel gevallen niet door de motor aangedreven.
Dat heeft allemaal tot gevolg, dat bij optrekken het zijspan wat achterblijft. Je
merkt dat gelijk in de armen, rug en heupen. Bij het remmen wil het zijspan
vaak wat langer doorgaan. In de bochten naar rechts wordt het oppassen.
Door de middelpuntvliegende kracht wil het zijspanwieltje graag loskomen van
de grond, wat zeer onverwachte reacties van beginnende zijspancoureurs kan
opleveren. Niet iedereen heet Egbert Streuer en heeft een goed inlevende
bakkenist naast zich. Een wat al te scherp bochtje naar links kan een optillend
achterwiel opleveren, zodat de motor de neiging heeft te gaan duikelen.
Waarom was de motor met zijspan dan toch jaren zo'n succes? Ik denk toch
het gemak om vrouw, kinderen en bagage mee te nemen. Verder toch het idee
om op een motorfiets in weer en wind (en zon) te kunnen zitten. Ik denk
vroeger ook vanwege de kosten. Voor een paar honderd gulden kon een
zijspan aan een lichte MZ; DKW of Jawa gekoppeld worden. Ook wel veel geld
in die tijd, maar na aanschaf kostte een zijspan bijna niets meer. Voor iets
meer had je een mooie Hollandia-zijspan aan een zware BMW en zolang de
motorrijder er goed mee om kon gaan, kon rijden een genot zijn. Het grote
voordeel van een zijspan is natuurlijk het wat moeilijker kunnen omvallen.
Rijden in de sneeuw en zelfs op ijzel kan ook makkelijk met een zijspan. Een
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Van de redactie
Hoera. Onze club is jarig dit jaar, want we bestaan alweer 15 jaar. Reden te
meer om er weer een feestelijk jaar van te maken. Na de eerste succesvolle
treffens in januari en februari, is het weer tijd om vooruit te kijken. Natuurlijk
naar het voorjaarstreffen en andere UDCN evenementen.
Als eerste staat de onderdelenbeurs te Kesteren op 3 april op de agenda met
hopelijk weer net zo’n goede opkomst als de vorige keer. Koninginnedag vieren
we dit jaar in Geffen, natuurlijk met de onmisbare en roemruchte algemene
leden-vergadering. Zeker een aanrader om naar toe te komen, omdat we
vanwege ons jubileum weer allerlei leuke presentjes voor jullie in petto
hebben. Verderop in dit blad vind je meer info hierover.
En... Hoe is jullie het vorige blad bevallen? Wij als redactie waren zeer content
met het decembernummer. Vanuit het veld kregen wij ook een aantal
complimenten te horen over de nieuwe vormgeving van de Russian Twin.
Tijdens de bestuursvergadering hebben we daarom besloten om bij deze
drukker te blijven. Zo wordt ons blad elk jaar weer een stukje beter en
professioneler.
Dit keer in jullie lijfblad onder andere; het vervolg op roestvrij de pekelwinter
door (van Wijnand Zwart), een techn isch stuk van Ruud over zijn nieuwe
passie (dynamo's), een verslag
van het wintertreffen in de
Ardennen, een verhaaltje van
onze nieuwbakken voorzitter
(en pechvogel) Huib over het
watjestreffen op de Woensberg,
een rijpressie van de allernieuwste Ural (de Retro),
Zo zie je maar, de komende
uurtjes hoef je je niet te
vervelen.
Veel leesplezier,

Benno en Jos
The Russian Twin
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door : Wijnand Zwart

Testen
Het zal wel een gevolg van mijn wetenschappelijke (?) opleiding zijn dat ik
toch de boel wat beter wilde onderzoeken wat betreft roestpreventie. Ik heb
daarom een test uitgevoerd die vergelijkbaar is met de test die de ANWB ook
heeft gedaan, maar met nog wat andere middelen. Ik heb een strip staal
genomen van ca 5 mm dik en 20 mm breed, die ik in lengtes van ca 10 cm heb
gezaagd. De walshuid die er nog op zat heb ik eraf geschuurd zodat het
volledig blanke staal zichtbaar was. Ogenblikkelijk na het schuren zijn de strips
voorzien van een beschermingsmiddel. Daarna zijn de strips op een houten
balk geschroefd met gipsplaatschoeven.
De gebruikte beschermingsmiddelen zijn:
Strip 1: Tectyl Amber 846
Strip 2: Tectyl Superwax
Strip 3: Vaseline oplossing
Strip 4: Valvoline 1299 (spuitbus veelzijdige olie)
Strip 5: 20W-50 motorolie
Strip 6: geen beschermingsmiddel, referentie
Tectyl amber is stroopkleurig, en alles wat je er mee in spuit krijgt een
goudbruine doorzichtige laag. Zeker als het goedje warm wordt (op het
motorblok!) wordt het kleverig waardoor vuil en zand erin blijft plakken. Tectyl
Amber heeft een kruipende werking en trekt daardoor erg netjes in naden.
Volgens de verpakking vertraagt of stopt het zelfs reeds aanwezige roest.
Tectyl superwax laat een kleurloze doorzichtige maar wel qua glans matte laag
achter op het ingespoten voorwerp, en valt daardoor minder op dan z’n
amberkleurige broertje. Het kruipt niet zo goed in naden als amber. Het middel
is gemaakt voor roestpreventie, maar de verpakking maakt i.t.t. amber geen
melding van het vertragen of stoppen van aanwezige roest. Superwax is
opgedroogd niet tot nauwelijks kleverig (minder kleverig dan tectyl amber), er
blijft dus vrij weinig vuil aan plakken. Wel wordt het zachter en kleveriger op
het moment dat het warm wordt.
Over de vaseline oplossing is al vrij veel gezegd. Het laat een vette kleurloze
film achter die extreem plakkerig is.
Valvoline 1299 is erg dun spul, en mede daardoor kruipt het goed in naden.
Het spul droogt niet of nauwelijks op zadat het dun blijft waardoor het
merendeel van het oppervlak af loopt. Doordat er uiteindelijk zo’n dunne laag
op het oppervlak achter blijft, kan er weinig vuil in plakken.
Motorolie is wat dikker dan valvoline 1299 omdat de motorolie erg goed blijft
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door Herman Follens

Motorrijden, vrouwen en kinderen. Een combinatie die al jarenlang de band
tussen motorfiets en motorrijder in een gevarenzone doet belanden en
doorgaans eindigt in de aanschaf van een Astra of Escort-station met
MaxiCosy-kinderzitjes op de achterbank en een imperiaal op het dak. Maar nog
niet zo heel lang geleden - in de tijd dat de motorfiets het enige betaalbare
alternatief was om zich gemotoriseerd te kunnen voortbewegen - werd vrij snel
overgegaan op een zijspan aan de motorfiets.
Een gewone motorfiets is niet echt geschikt om kinderen mee te nemen. Ze
kunnen nergens goed zitten en kinderzitjes voor een motor zijn zeldzaam.
Voorop de tank is gevaarlijk en geklemd tussen pa en ma is al gauw te
benauwd. De echte motorrijder van vroeger dacht niet aan overstappen in een
auto. Ten eerste was dat onbetaalbaar en ten tweede was vroeger aan bijna
elke motorfiets met een beetje knutselen wel een zijspan te hangen.
Al vrij kort na het populair worden
van de motorfiets, verschenen
karretjes voorop, opzij en achter
de motor. Vooral bedoeld om
vrienden, kennissen, familieleden
en handelswaar mee te kunnen
nemen. Een nog grotere
populariteit kreeg de motor met
zijspan in het leger. Een motor
met zijspan was ideaal om
colonnes te begeleiden. Op een
zijspan kon ook een mitrailleur
worden bevestigd, zodat de man
in het zijspan al rijdend kon
schieten. Uit de Tweede
Wereldoorlog zijn vooral bekend
de Amerikaanse Harley-Davidsons
WLA of WLC Liberator en de
Duitse BMW's R12 en R75, die
zelfs vele malen beter waren dan
de Amerikanen.
De BMW R75 was zodanig
ontworpen dat urenlang achtereen
met een snelheid van 3 km per uur
kon worden gereden. Een trekhaak
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Na het eten splitste de groep zich in een binnengroep en een buitengroep
(kampvuur). Van binnen weet ik niet veel, maar buiten was het erg gezellig,
het vuur werd steeds groter en gaf meer dan voldoende warmte. Dit
gekoppeld aan lekkere drankjes ontstond er een melige sfeer waarin sterke en
minder sterke moppen de revue passeerde.
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vloeien loopt ook in dit geval bijna alle olie van het ingesmeerde voorwerp af.
Omdat er een dunne laag achter blijft, is de hoeveelheid troep die erin blijft
plakken beperkt (duidelijk meer dan valvoline 1299, maar minder dan
vaseline). De balk met de strips heb ik vervolgens in de badkamer gelegd
(hoge luchtvochtigheid). Na een dag was op de onbeschermde strip de eerste
roest te zien. Nog een dag later heb ik met een keukenzoutoplossing in een
plantenspuit de strips bespoten om het effect van strooizout na te bootsen. De
onbehandelde strip kan je dan ongeveer zien roesten!
Eén dag later was de stand van zaken als volgt:
Strip 1: (Tectyl amber) geen roest te bespuren.
Strip 2: (Tectyl superwax) nagenoeg geen roest te bespeuren, slechts langs de
scherpe randen van de strip op een enkele plaats een heel klein stipje
rode roest.
Strip 3: (Vaseline) minimale roestplekjes verdeeld over het oppervlak.
Strip 4: (valvoline 1299) duidelijk zichtbare beginnende roest verdeeld over het
oppervlak.
Strip 5: (motorolie) ca 50% van het oppervlak is rood van de beginnende roest
Strip 6: (geen bescherming) nagenoeg geheel rood van de roest.
Ik vond het verbazingwekkend om te zien hoe snel zout invloed heeft op het
roesten. Reeds na een krappe 24 uur kan je motor dus al behoorlijk
aangevreten worden door de pekel! In dit stadium is al zichtbaar dat de
vaseline oplossing minder goed scoort dan tectyl, zoals ik ook al had vernomen
uit de weerbarstige praktijk.

In de kleine uurtjes besloten de laatste opblijvers, waaronder mijn huisgenoten
Frans en Jan te gaan slapen, althans werd het nog een poosje doorpraten in
bed. Hierna klonk er een harmonieus geluid van snurken, dit werd grof
verstoord door Luijt die om 9.30 ons riep voor het ontbijt. Een ontbijtje op bed
is er dus niet meer bij?
Na het ontbijt werd het tijd voor mij om de wegenwacht te gaan bellen, die
(binnen het half uur) snel verscheen. Omdat dit bij de poort was kon ik
wachtend op de sleepdienst de anderen uitzwaaien. Het wachten op de
sleepdienst duurde lang, wat bleek, er waren veel ongelukken in de regio door
de gladheid veroorzaakt door sneeuwbuien. Eenmaal onderweg had ik wel te
doen met de andere bezoekers van het treffen die een flinke weg terug
moesten motorrijden, sneeuw/storm/hagel enz. Hoezo Watjes!!!!

Huib Stiegelis
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Een week later was de stand van zaken als volgt:
Strip 1: (Tectyl amber) nagenoeg geen roest te bespeuren, slechts langs de
scherpe randen van de strip op een enkele plaats een heel klein stipje
rode roest.
Strip 2: (Tectyl superwax) nagenoeg geen roest te bespeuren, slechts langs de
scherpe randen van de strip op een enkele plaats een stipje rode roest.
De hoeveelheid roest op deze strip lijkt iets meer dan op strip 1. Het is
echter goed mogelijk dat op strip 1 de roest minder goed opvalt door
de bruine kleur van tectyl amber.
Strip 3: (Vaseline) behoorlijke roest verdeeld over het oppervlak.
Strip 4: (valvoline 1299) behoorlijke roest verdeeld over het oppervlak, ca 50%
van het oppervlak is verroest. In dit stadium scooren vaseline en
valvoline 1299 ongeveer even goed/slecht.
Strip 5: (motorolie) veel roest, minimaal verschil met de onbehandelde strip.
Strip 6: (geen bescherming) geheel rood van de roest.
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Na deze week werd het hele spul onder de warme douche afgespoeld, en
opnieuw besproeid met een zoutoplossing. Daarna heb ik wederom na een
week weer de stand van zaken opgenomen:
Dus in totaal twee week later:
Strip 1: (Tectyl amber) duidelijk zichtbare roest langs de scherpe randen van
de strip en op een enkele plaats op het oppervlak.
Strip 2: (Tectyl superwax) duidelijk zichtbare roest langs de scherpe randen
van de strip en op een enkele plaats op het oppervlak. Terwijl bij de
vorige observatie tectyl amber minimaal beter leek te scoren, lijkt dit nu
niet meer het geval te zijn. Nu scoren beide tectylsoorten op het oog
even goed, superwax eerder beter dan slechter!
Strip 3: (Vaseline) veel roest verdeeld over het oppervlak, ca 60% van het
oppervlak is verroest.
Strip 4: (valvoline 1299) veel roest verdeeld over het oppervlak, ca 80% van
het oppervlak is verroest. In dit stadium scoort vaseline duidelijk beter
dan valvoline 1299. Waarschijnlijk is door het afspoelen onder de
douche de valvoline 1299 grotendeels weggespoeld. Hierdoor scoort de
valvoline 1299 hier duidelijk slechter dan vaseline.
Strip 5: (motorolie) veel roest, minimaal verschil met de onbehandelde strip,
het uiterlijk van de roest is wat anders dan bij de onbehandelde strip.
Strip 6: (geen bescherming) nagenoeg geheel rood van de roest.
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nog leuker voor de solo’s. Heupwiegend trokken we ons door de blubber, toen
we een verhard parallel fietspad zagen besloot Frans als eerste de oversteek te
wagen. Wat we niet wisten, maar hadden moeten weten was, dat de berm
niets meer was geworden dan een strook drijfzand, gevolg was dat Frans zijn
motor onbestuurbaar werd en in een hek belande (lees: Vangnet) en op zijn
kant ging. Door zijn actie werd dit ‘leed’ voor de twee andere solo’s bespaard.
Er was gelukkig geen schade, wel was Frans linkszijdig veranderd in een
‘blubbermannetje’.
Ondertussen kwamen we
in de buurt van onze
tussenbestemming, een
bezoek aan een nog
werkende watermolen,
geïnteresseerd werd naar
de uitleg van de molenaar
geluisterd. Helaas kon de
molen vanwege de storm
niet draaien. Mede ‘watje’
Menco maakte van de
gelegenheid gebruik om
een tukje te doen in de
molen (wat heet timemanagement). De terug rit
werd wat gevaarlijker, de storm nam toe en de takken vlogen om de oren, bij
een van de leden zag ik een flinke tak net langs zijn hooft gaan en op zijn span
terecht komen. Een valhelm krijgt er dan toch wel een hele andere functie bij.
Terug gekomen op de camping besloten Jos, Frans en ik boodschappen te
gaan doen, wat lekkere drankjes en hapjes voor ’s avonds. Ook bij het
winkelcentrum kreeg ik de Ural niet meer aan de praat, dan maar duwend een
fietstunnel in, heel leuk als dit niet helpt, want dan kan je hem weer de tunnel
uitduwen. Na een poosje kregen we hem weer aan de praat. Maar op de weg
naar de camping gebeurde het ‘onmogelijke’: Na een boel herrie (opeens)
stopte de Ural ermee. Al snel kwamen we tot de conclusie dat er iets mis was
met de koppeling, aangesnelde hulptroepen (Mario en Ruud) bevestigde onze
vermoedens, de koppelingsplaat lag in puin. Er zat niets anders op dan te
slepen, Frans is een sleepkabel gaan halen en heeft me naar de camping
gesleept.
Daar was het ondertussen etenstijd, smaken verschillen, maar het was goed
eten zo en een barbecue was uiteraard geen optie. Dus gaat nasi er dan ook
goed in.
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Wat! Watjestreffen?
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Auteur: Huib Stiegelis

Terwijl ik op vrijdagavond mijn haarinplant een stuk uitdunde door flink te
‘headbangen’ tijdens een concert van megadead in Tilburg, zaten de meeste
‘watjes’ zich op te warmen bij het kampvuur. Zij waren eerder die dag al
aangekomen en naar wat ik gehoord had, met droog weer en een prima sfeer
ter plekke.
Mijn ‘aandeel’ aan het weekend begon zaterdag ochtend om 06.30u toen de
wekker na enkele uurtjes slapen afging. Na een paar bakken koffie vertrok ik in
zware regen op mijn Ural richting Huizen. Na een uur rijden bleek dat wat
waterdicht moet zijn dit onder zulk weer niet is, drijfnat kwam ik om 9.00u bij
de ‘Woensberg’ aan. Gelukkig ruim op tijd voor het ontbijt en om mijn kleren
bij de kachel te drogen. Buiten stond ‘watje’ Gerrit het kampvuur weer wat
leven in te blazen, getuige van een gezellige avond ervoor.
Na een prima ontbijt en veel koffie kon ik mijn droge kleding weer aan trekken
en kon het geleende T-shirt weer aan een barmhartig mede watje terug geven.
En dan opeens, het gaat vaak snel, stonden de eerste motoren al op te
warmen voor de tourrit. Ook ik trachtte mijn Ural aan de praat te krijgen, door
vermoedelijk vocht in de ontsteking had hij er moeite mee en nog meer ik. Ik
heb (vermoedelijk tijdelijk) een spierziekte, waarbij ik (dus hopelijk tijdelijk)
wat minder spierconditie heb. Gelukkig kreeg Ruud hem wel weer aan de
gang.
De rit was goed voorbereid en ging na een tankbeurt lekker van start. Voor de
drie solo motoren was het wel eerder windsurfen dan rijden, want er kwam
een lekker
‘windje’
opzetten. Wat
ook leuk ervaren
werd, was de
afwisseling van
wegen en
omgeving, dan
weer perfecte
wegen, dan
weer volkomen
met water
verzadigde
bospaden.
Uiteraard leuk
voor de
spannen, maar
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Enige kanttekeningen bij de test
Ik heb met deze test proberen de praktijk na te bootsen, maar een
proefopstelling is nooit exact de praktijk. Zoal wat verschillen:
In de praktijk heb je last van steenslag, waardoor de beschermlaag beschadigd
wordt. In de praktijk heb je op bepaalde plaatsen extreem veel last van het
afspoelen van de beschermlaag, op andere plaatsen weer niet.
In de praktijk is de temperatuur meestal lager waardoor het roestproces trager
verloopt. In de praktijk is het niet continu zo vochtig als bij deze
proefopstelling.
Er zijn vast nog wel meer verschillen op te noemen. Waar het mij echter om
ging is het eerlijk vergelijken van een aantal verschillende producten en dat
kon met deze proefopstelling. Ook zijn de verschillen in roestpreventieprestatie zodanig groot dat er eenvoudig conclusies aan te verbinden zijn.
Conclusie van de test
De beide tectylsoorten (amber en superwax) scoren zondermeer het beste in
roestpreventie. Vaseline oplossing en valvoline 1299 scoren vergelijkbaar
totdat de beschermende laag door water wordt weg gespoeld. Valvoline 1299
is hier minder goed tegen bestand dan vaseline. Motorolie scoort niet goed qua
roestpreventie. De bevindingen uit de weerbarstige praktijk worden dus
bevestigd met het experiment.
Waarmee de motor beschermen?
Aankomende herfst is het voor mij duidelijk: Ik ga de wielen demonteren,
schoonmaken, poetsen en in de tectyl superwax zetten. Verder ga ik tank,
buddy en mischien ook wel de spatborden demonteren. Op deze wijze kan ik
overal goed bij om met tectyl te kunnen sproeien. De zichtbare delen ga ik met
tectyl superwax behandelen, minder in het oog springende delen en reeds
aangeroeste delen ga ik met tectyl amber behandelen wegens de betere
kruipende eigenschappen van dat goedje. Zie ook hieronder de paragrafen “de
toepassing van een beschermingsmiddel” en “tenslotte een paar
waarschuwingen”.
Een op deze wijze behandelde motorfiets ziet er nog steeds ondanks de tectyl
redelijk netjes uit (met dank aan de kleurloze superwax) en is toch goed
beschermd. Na de winter goed afspoelen, en dan ga ik alleen de tectyl
verwijderen van de in het oog springende delen.
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De toepassing van een beschermingsmiddel
Zelf klieder ik vrijwel de hele motorfiets onder de beschermingsmiddelen.
Hiervan uitgezonderd zijn: uitlaten, remmen, banden, voorvorkbinnenpoten en
demperstangen van achterveren (zie bij de waarschuwingen verderop). Ook
het aluminium en gelakte delen zoals frame en achtervork zijn gebaat bij de
beschermingsmiddelen. Stekkerverbindingen van het elektrische systeem
kunnen ook uitstekend beschermd worden met tectyl. De kleurdelen zoals tank
en zijkapjes beklieder ik niet. Dit is niet nodig omdat het lakwerk daarop van
zodanige kwaliteit is dat dit voldoende bescherming geeft. Uitlaten (die ook
vaak heel hard roesten in de pekel) hoef je geen tectyl o.i.d. op te spuiten: dit
geeft namelijk alleen maar lelijke plekken op de uitlaat, en door de hitte
verbrandt het beschermingsmiddel waardoor het toch geen bescherming meer
geeft. Het eerste wondermiddel voor uitlaten moet nog uitgevonden worden
geloof ik. Een roestvast stalen uitlaat is een oplossing: een RVS uitlaat blijft
doorgaans vrij goed, maar wordt wel lelijk in de pekel (zeker de bochten).
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weerstand moet dan “nul” of “bijna nul” zijn.
Als laatste kun je nog controleren of je sleepringen nog goed zijn, de
koolborstels niet te kort en de lagers niet gammel zijn. Is dat allemaal niet het
geval, dan zou de dynamo goed moeten zijn.
Repareren
Een ingelopen sleepring kan afgedraaid worden, zodat hij weer glad is.
De veldspoel of rotor kan gerepareerd worden door hem uit elkaar te persen.
Dit kan eigenlijk alleen in gespecialiseerde bedrijven. Daar wordt er gelijk een
nieuwe spoel in gemaakt (ik kan dat ook!).
De diodebrug kan niet altijd worden gerepareerd, omdat ze vaak niet uit elkaar
kunnen.
De stator gaat vrijwel nooit kapot. Maar mocht hij toch stuk gaan, dan is het
makkelijker om hem te vervangen door een nieuwe of goede gebruikte

Tenslotte een paar waarschuwingen
Het zal neem ik aan duidelijk zijn dat bij het aanbrengen van de middelen op
een motorfiets opgepast moet worden met de remmen. Alle middelen zijn op
wax of olie/vet achtige basis. Als je de middelen op op je remmen smeert
(schijven, trommels en/of blokken) dan neemt het remvermogen sterk af.
Let er ook op dat je de tectyl middelen niet op demperstangen van
veerelementen of voorvorkpoten spuit! Er kan namelijk zand in de tectyllaag
blijven plakken en een droge tectyllaag is dusdanig stevig dat de tectyllaag niet
wordt weg geveegd door de stof- of oliekeerring. Het gevolg is dat je bij
inveren tectyl met zand langs de afdichtlip van de keerring veegt, waardoor
deze ogenblikkelijk kapot gaat! Ook bij vaseline zou dit wellicht kunnen
gebeuren, maar deze kans is vrij klein denk ik.
Er is ook glasheldere tectyl verkrijgbaar. Deze variant beschermt ook erg goed,
maar is veel lastiger te verwijderen. Daarnaast laat verf of lak soms los van het
oppervlak op het moment dat er flinke tijd glasheldere tectyl op heeft gezeten.
Niet voor niets staat op de verpakking van glasheldere tectyl dat het niet op
gelakte voorwerpen gespoten moet worden!
Zo goed mogelijk roestvrij het échte motorrijders seizoen door! (dan groeten
de motorrijders elkaar tenminste ook weer…) Succes!

De regelaar zorgt ervoor dat wanneer de spanning in de accu te hoog wordt,
de dynamo ophoudt met laden of minder gaat laden. Dat doet hij door de
stroom van de rotor af te halen.
Het laadlampje bij de originele elektronische regelaar gaat uit als de spanning
in de accu 14 volt is. Dus als je de dynamo nogal zwaar belast, dan brandt dat
lampje altijd (de spanning in de accu kan dan immers niet boven de 14 volt
komen).
Een oudere mechanische regelaar geeft aan dát de dynamo laadt; of dit nu
genoeg is of niet.
Ik bouw zelf de dynamo om voor een BMW regelaar te kunnen toepassen. Dit
heeft als voordeel dat als je contact aan staat er géén stroom over de rotor
loopt. Die kan hierdoor heet worden en kan dan affakkelen. Het is vrij veel
werk om het om te bouwen, maar hij laadt dan wel eerder en het lampje gaat
normaal uit.

Ruud Korpershoek

Wijnand Zwart
tweetakt@hotmail.com
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Agenda ALV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen van het secretariaat
Verslag Kascomissie met decharge van het bestuur
Kascommissie vastleggen voor komend jaar
Verslag van de secretaris
Verslag van de redactie (Russian Twin en website)
Verslag clubwinkel
Bestuurswissellingen
Aftreden en verkiezing van nieuwe c.q. oude bestuursleden
Verzoek om bestuursuitbreiding ivm Evenementencoordinatie
Organiseren van treffens
Medelingen over ons jubileumjaar
Wat verder ter tafel komt

Het bestuur

Hier geeft het metertje maximaal aan.
Je kunt dit op de foto’s zien: als ik de rode pen op de bovenkant van de diode
hou, dan laat hij door. Hou ik nu de zwarte pen op de bovenkant, dan laat hij
niet door. Er zitten er 6 in. Vanzelfsprekend moet je ze alle 6 testen.
Hoe meet ik de diodebrug door? Eerst doe de zwarte pen op de plus van de
diodebrug (let er wel op dat dit alleen kan, als de diodebrug gedemonteerd is!)
en met de rode pen ga je de drie aansluitingen af van de stator. Als het goed
is, moet je bij alle drie ongeveer hetzelfde meten.
Zet ik nu de rode pen aan de plus van de diodebrug, dan meet ik bij de
aansluitingen “overload” of “1”.
Bij de min-kant moet het omgekeerd zijn. Klopt dit, dan is diodebrug goed.
Nu is er ook nog een stator (dat wil zeggen dat hij stil staat).
Wat doet de stator? In de stator wordt het magnetische veld omgezet in een
stroom (wisselstroom; de diodebrug maakt er dan weer een gelijkstroom van).
Je kunt bij deze eigenlijk alleen kijken of hij geen massasluiting heeft of een
onderbreking. De weerstand van deze spoelen is erg klein en dus nauwelijks
meetbaar.
Om te kijken of er massasluiting is, zet je het Ohm-metertje met de ene
meetpen op het ijzer en de andere op een aansluiting. De Ohm-meter moet
dan “oneindig” aangeven (alleen in gedemonteerde toestand!).
Een onderbreking meet je met je Ohm-meter tussen de aansluitingen. De
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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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sleepringen ongeveer 7 Ohm zijn bij een
originele spoel.
Als je een goedkoop metertje hebt,
moet je die op 10 ampère zetten en met
een accu-lader (12 volt)
de plus van de acculader op de ene
sleepring zetten en de min op de ene
meetpen van je metertje. De andere
meetpen zet je op de andere sleepring.
Nu moet het metertje ongeveer 1,5
ampère aangeven. Is dat veel meer,
dan is er sluiting in de spoel. Als de
meter helemaal niets aangeeft, dan is
de spoel onderbroken. Wanneer dit
helemaal goed is (zie foto), dan is de
veldwikkeling in orde.
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Russische mechanische horloges
Heidenau banden nu ook voor Ural, Dnepr
Simson bromfietsen en onderdelen
Alles voor Classic racers.
#
#
#
#

# ZiD Kovrovec 1965 replica Classic Racer

# ZiD onderdelen (vh. Voshkod)

Importeur ZiD-MOTO, Kovrov, Rossia.

Er kunnen ook één of meer diode’s mee opgehouden zijn.
Wat is een diode? Een diode is eigenlijk niet meer dan een elektrische
terugslagklep. Deze kan je doormeten door met je multimeter te kijken of hij
maar aan één kant doorlaat.

WWW.EMOT.NL / WWW.ZID.RU

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

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

Stehouwer Motoren

Hier is de stroom mooi.

The Russian Twin

Hier de doorlaatspanning.
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Dynamo’s
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door : Ruud Korpershoek

Met een dynamo kan nog al wat mis zijn. Het meest voorkomend bij onze
Olga’s - of hoe je je Russin ook mag noemen - is dat de veldspoel de geest
geeft. Wat doet je veldspoel? Deze zorgt er voor dat er een magnetisch veld
komt en daar kan de rest van de dynamo dan weer een elektrische stroom van
maken. Hoe kan ik deze controleren? Je kunt hem controleren door te kijken
of je geen massa-sluiting hebt .
Dat doe je met een Ohm-meter door één meetpen op een sleepring te zetten
en de andere meetpen op het ijzer.
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door: Klaas-Jan Vlam

De Dnepr, natuurlijk op het laatste moment, nog wat onderhoud gegeven. De
cardanas er nog even uit gehad, blok naar voren en (stom natuurlijk) niet de
draadjes van de dynamo losgemaakt.
De 14e om 7:30 met een goed humeur opweg naar Jalhay, na +/- 10 km
begint het beruchte bijlaadlampje te branden. O jee het is nog donker dus
maar weer naar huis. Ha ik zie het, een gebroken draadje bij de dynamo. Een
nieuw oogje eraan gesoldeerd en proberen maar weer. Geen resultaat, andere
dynamo erop, nog steeds prut.
Mijn bagage dan maar overgegooid in het MZje en vrolijk blèrend.op naar
Jalhay.
Met schitterend droog weer, de zon vol in het gelaat, naar de Ardennen
gereden. De MZ had er zo’n zin in dat ik voor ik er erg in had in Luik reed.
Lang Leve de Belgische bewegwijzering, ik denk dat ik alle hoeken van Luik
wel gezien heb. Toen ik eenmaal het juiste spoor weer te pakken had lekker
binnendoor naar het treffen geslingerd. Zo snel mogelijk de tent opgezet want
in donker opzetten in niet leuk. S’avonds gezellig rond het kampvuur. Het hout
was ter plaatse bij elkaar gesprokkeld en moeilijk op gang te krijgen. Bij zo’n
groep doorgewinterde treffengangers zitten altijd wel een paar pyromanen
zodat er toch nog een behoorlijk kampvuur ontstond.

meter geeft overload dat is goed
De meter moet dan “overload” (OL) of “1” aangeven (bij de wat goedkopere
metertjes). In dat geval is er geen sprake van massa-sluiting. Geeft de meter
allemaal “nullen” aan, dan is er sprake van sluiting naar het ijzer.
Dit is niet de enige storing die voor kan komen. Het wil nog wel eens gebeuren
dat de spoel onderbroken raakt of dat de spoel inwendig niet meer helemaal
“fris” is. Dat kan je meten met een goede Ohm-meter, maar - als die niet hebt
- ook met een simpel muntmetertje van de Gamma of zoiets dergelijks (“een
goede doe-het-zelver…).
Beschik je over een goede Ohm-meter, dan moet de weerstand tussen de
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De volgende
morgen een toerrit
over de mooiste
weggetjes. Een
stop gehouden in
Ster waarbij de
blubber-specialisten
nog even konden
baggeren met hun
Russen. Aan het
eind van de rit
weer bij de
camping aangekomen, breekt
precies voor de
toegang de ketting
van de MZ.
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Onderdelenbeurs 3 april 2005
3 april 2005 is het weer zover, de eerste Onderdelenbeurs
van het jaar. Dit keer weer opde gebruikelijke lokatie te Kesteren.
Lokatie :
Opleidingscentrum 'T Vanck,
Industrieweg 4 Kesteren.
Onderdelen, motorfietsen, etc. kunnen hier van eigenaar wisselen. Vanaf 11.30
uur tot 15.00 uur is men welkom om onderdelen uit te zoeken, spulletjes te
ruilen onder elkaar of gewoon om weer eens lekker bij te kletsen.
Route :

Het blijkt dat de behulpzaamheid bij onze club groot is want voor ik er erg in
had was ik onderweg op zoek naar een motorzaak, in het bakkie van Harry. Via
Malmedy naar Spa-Francorchamps gereden en daar een vrij grote motordealer
gevonden. Nieuwe ketting gekocht en via de kortste weg terug naar Jalhay,
prachtig zo’n EML. De bak van de MZ afgesloopt en!!!!, mijn gereedschap ligt
nog thuis in de Dnepr.
Aan Ruud gevraagd of hij nog wat gereedschap heeft met als resultaat
onmiddellijke hulp en nog zwartere handen dan ik. De nieuwe ketting was te
lang, deze met een bijl ingekort. De scherpe kant tussen de plaatjes en
rammen maar.

Snelweg Gorinchem - Arnhem.
Afslag Kesteren
Vanuit richting Gorinchem onder aan de afslag linksaf (vanuit Arnhem rechtsaf
dus).
Bij de stoplichten rechtsaf en rechts aan houden. Over de spoorlaan rechtsaf.
1e weg links en je bent er.
Of anders gewoon de bordjes
UDCN volgen.
Aanbieders van spullen
zijn natuurlijk ook
altijd welkom.

Betrekkelijk snel is
toch alles nog goed
gekomen met de MZ
maar er was ook nog
iemand ‘de sigaar’ met
een reutelende
versnellingsbak.
Deze werd terplaatse
uit elkaar getrokken
en nagezien.
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gastvrijheid. De tafel stond steeds gedekt voor vrienden en kennissen en naar
hij beweerde komt het niet voor dat een Rus zegt: “we hebben al gegeten, u
bent te laat”.Ook roemde Casanova een drank. De naam ervan was hij
vergeten, maar deze drank zou beter zijn dan de Constantinopelse sorbet. Hij
vermeldt, dat het personeel dat hij overal tijdens zijn bezoek aan Rusland
aantrof, geen water, maar deze lichte, aangenaam smakende drank dronk.
Onderzoekers hebben vastgesteld dat het “kwas”moet zijn, die Casanova
bedoelt. Ze verwijten hem echter terecht dat hij in zijn memoires niets over de
wodka heeft vermeld. Als Casanova heden ten dage een reis door Rusland zou
maken, zou hij de echte wodka niet meer tegenkomen. De goede oude
Russische wodka (naar een vorstelijk recept) wordt nu nog slechts in het
buitenland vervaardigd en is overal, behalve in Rusland te koop. Zoals een
expert op dit gebeid heeft vastgesteld, legde tegen deze wodka elke soort
brandy, whisky en gin het af. En in de eerste plaats wel hierom, omdat de
wodka geen verraderlijke sporen achterlaten wellicht ook, omdat deze drank
kissproof is. De volgende dag wist de wodka als een gentleman al zijn sporen
uit…
In de volgende Twin enkele voorbeelden en recepten van typisch Russische
drankjes.
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Bij zo’n treffen
is er altijd wel
wat huisvlijt te
zien en ook
ditmaal konden
we het nodige
bekijken. Wat
dacht U van
een Dnepr met
Eendblok en
Eenden-wielen
of een in
Engeland
nagemaakte
Ural (of was
het nauw
andersom).
Leuk ding zo’n Douglas. Ook was er een verbreedde Dneprbak, alleen jammer
van die herriepijpen.
S’avonds werd er weer, zoals gebruikelijk, op hoog niveau gediscussieerd rond
het kampvuur onder het genot van de nodige spirituelen. De volgende dag de
boel bij elkaar gepakt en in de bak van de MZ gepropt. Besloten met Harry,
Jos, Benno en Henk mee terug te rijden richting huis.

Na Sdarowje!

De sporing van de MZ klopt niet helemaal, je kan de bandjes zien slijten en ik
begin me een beetje zorgen te maken of ik Oudkarspel nog wel haal. Door
Henk (van Ham) werd ik nog uitgenodigd voor een kom Erwtensoep en kreeg
tegelijk de gelegenheid om eens te kijken in “het schuurtje van”. Mooi contrast
zo’n modern span en een Dnepr.
Dit weekend heel wat technische hoogstandjes gezien, het was een schitterend
treffen. De MZ heeft zich goed gehouden en staat nu keurig met twee
versleten bandjes in de schuur.

Klaas Jan Vlam
Oudkarspel
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

Beste UDCN leden , even voor stellen, mijn naam is cor (39) getrouwd met
bianca (34) en wij hebben een zoontje daan (2). Op dit moment is bianca
zwanger van ons tweede kind. Wij zijn fanatieke motor rijders, ik heb zelf een
honda shadow vt 1100 en bianca een suzuki savage ls 650. Maar nu er
kinderen in aantocht zijn willen we wel blijven motorrijden. Hoe gaan we dat
combineren, de enige mogelijkheid is een zijspan. Eerst maar eens wat
motorbladen er op naslaan om te kijken of we iets kunnen vinden (namelijk
geen internet). Al gauw komen we bij een zijspan boer terecht in zelhem. Ik
opgebeld en wat folders aan gevraagd. Binnen enkele dagen lagen ze in de
bus, wij als een stelletje bezetenen die folders door ploegen. Ik schrok mijn
hart uit mijn lijf
van die prijzen,
niet normaal
meer 25000 tot
35000 euro voor
een beetje span.
Wij hadden toch
iets anders in
gedachte, maar
wat moet je
dan. Het is
tenslotte om
voor de gein
een beetje door
de polder te
karren.

Ineens herinner ik mij een artikel in een van die enorme stapel
motorboekjesvan mij. Dat werd dus 3 avonden zoeken (op zolder). Ah......
eindelijk gevonden, gelijk maar lezen. Gaandeweg het artikel stond het mij
steeds meer en meer aan. Alles beviel mij wel, zoals de zweefzadels ,
achteruitversnelling en zelfs ( als optie ) een aangedreven zijspanwiel.
Niet duur en toch degelijk. Het mooiste vond ik nog de fietspomp die er bij zat.
Als ik het goed bekijk hebben ze veel te bieden voor weinig. Want al die
dingen die ik net opschrijf heb je niet op de meeste grote andere spannen. Zie
je je eigen al een BMW span naar achteren duwen. Daar heb je met een rus
geen last van (lachen toch), en dan die prijs dat is meer naar mijn bekkie. Zo
raak ik steeds meer geintereseerd, ga op zoek naar meer en zo krijg ik
langzaam meer info over de Russische motor.
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Dranken:
Als men het over Russische dranken heeft,
wordt daarbij haast altijd aan de wodka gedacht,
dat heerlijke vocht dat eigenlijk pas dan
gedronken zou mogen worden, als men er iets
passends bij eet. Elke slok brandt als vuur door
de keel en als die brand niet zeer snel geblust wordt
met een klontje kaviaar, schroeit de slok door naar
de ingewanden. Ik ga het echter nu hebben over de
thee en merk daarbij op dat de thee (in het Russisch “tsjaj” genoemd) een
zeer belangrijke drank is. Zo belangrijk dat de Russen spreken van “natsjaj”als
ze een fooi bedoelen, wat dus eigenlijk betekent: Geld om thee te kunnen
drinken.
In alle Russische provincies is de voor het maken van thee bestemde samowar
de ziel en het middelpunt van elk huis, het symbool van welstand en bezit. De
naam”samowar”kan van twee Russische woorden worden afgeleid: “samo” wil
zeggen “zelf”en “warit”is “koken”. De koperen potten met hun dikke buik en
roodachtige glans hebben een loodrecht schoorsteenpijpje en een klein
roostertje voor de kolen. Het water wordt boven in het reservoir gegoten en
wordt warm doordat het in aanraking komt met het pijpje. Helemaal boven op
de samowar wordt een kannetje thee-extract warm gehouden. Men behoeft
dus slechts aan het kraantje te draaien om op elk moment van de dag kokend
water ter beschikking te hebben. De samowar is dus niet alleen een toestel om
thee te zetten, maar ook een reservoir voor kokend water.
De mannen drinken hun thee uit glazen zonder voet, de vrouwen gebruiken
kopjes. Het is een al oude gewoonte dat de arbeiders en de boeren de suiker
niet oplossen, maar een suikerklontje in de mond nemen en de hete thee
daarlangs laten lopen terwijl ze de suiker met hun tong heen en weer
bewegen. Deze wijze van theedrinken wordt “wprikusku” genoemd.
Wat nu de Russische dranken betreft –wie zou daar een betere pleiter voor zijn
dan de grote genieter van alle aardse vreugden, Giovanni Giacomo Casanova?
Voor alles was hij natuurlijk niet karig met zijn waardering voor de charmante
dames uit Moskou en st-Petersburg, in welke steden het in zijn tijd voldoende
was te doen alsof men de dames een handkus wilde geven om het genot van
een kus op de mond te smaken. Daarentegen was Casanova niet zo
enthousiast over het eten in Rusland. Hij beweerde dat de maaltijden niet
lekker genoeg waren klaargemaakt. Maar hij was lyrisch over de Russische
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Opgeven kan telefonisch bij
Fam. v.d. Broek
Fam. v.d. Berg

073-5324709
073-5323397

Kosten van dit weekeinde bedragen 6 euro per persoon, kinderen gratis. de
barbeque zal ca. 10 euro gaan kostten maar hiervan is de uiteindelijke prijs
nog niet bekend. Veel zal het echter niet afwijken.
Voor de routeplanners onder ons, het terrein is gelegen aan de Heesterseweg
30, 5386 KT te Geffen.

Nummer 59, Maart 2005
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Inmiddels heb ik benno een keer gesproken op de beurs in utrecht, en kwam
ik daar glansrijk door de krukastest,(mooie pen benno). Ik ben nu een kleine 2
jaar lid van de UDCN en heb nog steeds geen Ural of Dnepr. Ik weet het ik zou
me moeten schamen, maar we wachten eerst de gezins uitbreiding af, want
dat kost al genoeg. Ondertussen blijf ik gewoon lid en lees ik met veel plezier
ons rtje.
De laatste keer op de onderdelen beurs in Kesteren heb ik een stuk of 10 oude
nummers van de rt gekocht, heb ik wat lees voer voor de avonden. Zodra ik
overga tot aankoop laat ik gelijk weer van mij horen .
Groetjes,

Vanwege de kleine renovaties aan het rijkswegenstelsel is de aanbevolen route
de volgende : Afslag Oss/Heesch op de A50 nemen (heet nu rijksweg 59).
Rijksweg 59 links volgen. Op rotonde (na. ong. 700 mtr.) linskaf naar Geffen.
Het terrein ligt na ca. 800 meter aan de linkerkant.

Tot Geffen !!!

Cor, Bianca en Daan van Leeuwen
Dordrecht.

Motocrypto
Motocrypto
Oplossing nummer 58, december 2004.
1.peilstok, 2.dagteller, 3.voetversnelling, 4.naaf,
5.stoepgarantie, 6.distributieketting, 7.bekeuring,
9.rem, 10.in de slip gaan.
Nieuwe opgave:
1.Elektriciteitskabel
2.Voetbalstadion
3.Geen armenzorg
4.Wateroppervlak

…oo..ij.
.ui.
.oe…eu.
..ie.e.

5.Deze Europeanen zorgen voor spanning a..u.o.e.
6.Die Fin houdt van schoon
.oe…a.
7.Vriend met tastzin
.oe.e..aa..e
8.Parijs – Dakar deelnemer
.oo..ee..ij.e.
9.Bejaardentocht
.e.e.a.e..i.
10.Tussen files doorrijden
.oo…u...y..ee.
Sucses
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Een Hollander in Sovjet-Rusland

Voorjaarstreffen te Geffen 29,30 April en 1 mei 2005

Ik kreeg laatst een boekje in handen met de boven genoemde titel.
Het gaat over de dertigerjaren van de vorige eeuw, waarin er (ook in
Nederland) grote armoede en werkloosheid heerste. De communisten hadden
in de grote steden, zoals Rotterdam en Amsterdam, veel aanhang en zagen
Rusland als het grote voorbeeld. Veel werklozen met een goede opleiding
trokken in die jaren op uitnodiging van de Russische regering uit idealisme
naar alle delen van de Sovjet-Unie, om er voor een aantal jaren te werken als
instructeur. De Russen hadden deze mensen hard nodig om hun
vijfjarenplannen te kunnen verwezenlijken. De schrijver van het boekje
verhaalt onder meer over de grote armoede en onderdrukking van het
Russische volk onder het communistisch bewind en over zijn ervaringen met
het vijfjarenplan-systeem. Hij werd aangesteld in “Trout Front”als instructeur
van de “Gosrybtrest”, de Wolga-Kaspische Visserijtrust en belast met de
mechanisering van de visserijvloot.Voor de Sovjets was de motor een soort
afgod. Lenin en Stalin hadden het de massa ingehamerd dat alleen door
mechanisatie Rusland tot bloei kon komen. Vakmanschap werd gemakshalve
maar even over het hoofd gezien.
Onze idealist vertelt daar het volgende over. “Als men beslist dan met
motorvissersboten wil varen, dan moeten het goede motoren zijn”. En daar
ontbrak juist alles aan. Op zijn eerste reis op de “CG 74” met twee motoren
van Russische maaksel met elk 20 pk, was men de Wolga nog niet af of een
van de motoren weigerde. De twee machinisten werkten enige uren om motor
nr.1 weer in orde te krijgen, wat inderdaad lukte. Maar kort daarna viel motor
2 uit. Heel de nacht waren de machinisten in de weer met de reparatie.
Morgens kon men opstomen naar Salanda om inkopen te doen. Nauwelijks was
men weer van Salanda weggevaren of er stopte weer een motor, de machinist
kwam vertellen dat deze voor een deel van de reis niet meer te gebruiken was.
Na een paar dagen hadden beide motoren het opgegeven en moest men voor
anker gaan. De motoren waren geleverd door de fabriek van Friedrich Engels
te Astrakan. Ook later hadden ze getob met motoren van andere Russische
fabrieken. Vroeger was Trout Front een welvarende vissersplaats (voor de
revolutie) waar 120.000 ton vis werd aangebracht met een kantoortje waar
zeven mensen werkten. Later waren er bijna zestig administratieve krachten
nodig, die zich ook nog eens bezig hielden met het opvoeren van de aankoop
van slechte motoren voor de vloot. Misschien dat dit verhaaltje verklaart
waarom de kwaliteit van onze motoren vaak zo belabberd is. Het ging immers
niet om vakmanschap en kwaliteit, maar om de uitvoering van de plannen.

Nadat we jarenlang Geffen met rust hebben gelaten is het weer eens zover.
Het is ons gelukt om Geffen te regelen voor het voorjaarstreffen dit jaar,
inmiddels is het de 3e keer
dat we deze locatie
bezoeken. Gelegen nabij het
mooie Den Bosch in de
provincie Noord-Brabant
gaan we ons hier weer
vergastten. Op het veld is
voldoende ruimte om een
plaats voor de tent of
camper te zoeken en met
elkaar kennis te maken. Als
het warm is (natuurlijk wil ik
bijna zeggen) ligt er vlakbij
een mooie zwemplas waar je gebruik van kunt maken, met het huidige weer in
het achterhoofd hoort schaatsen misschien ook nog wel tot de mogelijkheden.
Bij slecht weer wordt er voor een schuilplaats in de vorm van een tent
gezorgd. Gedurende het treffen is koffie en thee gratis aanwezig. Omdat we
zaterdag te maken hebben met koninginnedag en de meeste winkels daarom
gesloten zullen zijn is het ontbijt inbegrepen dit keer.

•
•

•

Luijt
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Vrijdag aankomst en bijleuteren onder het genot van een kopje koffie of
iets anders.
Zaterdag natuurlijk
de bekende toerrit,
gevolgd door de
roemruchte, bekende
en verplichtte
Algmene Leden
Vergadering (meer
erover verderop in
het blad), daarna een
BBQ met daarna
weer het borrelen
met elkaar
Zondag gaan we
weer braaf naar huis toe.
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stuk beter maar ik blijf een fan van de
Dnepr versnellingsbakken.

Agenda van de U.D.C.N. 2004/2005

Na een tijdje wisselen Mark en ik van
plaats en kan ik meeleven in de rol van
bijrijder. De zit is zoals verwacht goed uit
te houden ook voor langere stukken
denken we. Zo naast de bestuurder
zittend valt me op dat de aandrijflijn mooi
rustig loopt, geen rare slingeringen zijn
hier te zien. Ook de voorvork doet zijn
werk onopvallend maar goed. De semiplunjer uitziende achterveren doen hun
werk ook goed. Met deze achterveren
wordt de klassieke lijn nog meer
benadrukt. Iets van de roemruchte Ural
zijkleppers is nog wel terug te vinden in
deze combinatie. We zijn het er over eens
dat het nieuwe blok onderin behoorlijk
sterk is en zijn werk goed doet. Op hogere snelheden lijkt het allemaal een
beetje fut te kort te komen maar dat zou het mengsel kunnen zijn. Gossie is
ervan overtuigd dat de nieuwe blokken te arm draaien en dat een kuurtje op
de rollenbank wonderen kan verrichtten. Ze gaan dit binnenkort ook proberen
met een 750 om te kijken of het blok goed lopend te krijgen is op de huidige
carburatie.

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

We besluiten nog een paar mooie foto’s van het geheel te maken en gaan
daarna het geheel weer inleveren bij Gossie. Een leuke ervaring verder, dat is
zeker. Mijn persoonlijke opinie is dat het gelukkig wel in alles een echte Rus
gebleven is en daar ben ik erg blij mee. Ik zit niet te wachten op de zoveelste
namaak-Amerikaan of Japanees en dit voelt voor mij nog steeds aan als een
echte rus. Voorzichtig navragen levert me wel op dat de prijzen niet echt
Russisch gebleven zijn. Voor de nieuwe retro in volle trim zoals wij hem reden
moet al snel een kleine 12.000 euro’s worden neergeteld. Een smak geld maar
het aanbouwen van een span aan een willekeurige moderne solo zal nog veel
grotere kostenposten met zich mee brengen en deze combinatie ziet er wel uit
zoals een zijspancombinatie eruit hoort te zien.

11 t/m 13 Februari 2005
Midwintertreffen (“het treffen voor watjes”), Camping “De Woensberg” in
Huizen.
4,5 en 6 maart 2005
Vehikel 2005 motor met aanwezigheid van de UDCN-stand en activiteiten
3 April 2005
1e onderdelenbeurs van 2005, in Kesteren zoals de laatste keer.
30 April, 1 en 2 mei 2005
Voorjaarstreffen van de UDCN, Lokatie : Geffen vlak bij Den Bosch.
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.

Jan en Paula bedankt voor de gelegenheid om een proefrit te mogen maken.
Groet,

Benno en Mark
Pagina 30

The Russian Twin

The Russian Twin

Pagina 19

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 59, maart 2005

Nummer 59, Maart 2005

Ural Dnepr Club Nederland

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.

Bij het oplopen van toeren valt me op dat ik ook in de spiegels nog iets kan
zien en dat het blok voor een blok met zo weinig kilometers niet verkeerd
oppakt. Wel denk ik bij het schakelen geregeld op te merken dat het blok hoog
in toeren blijft draaien na het gas loslaten. Ook mark constateert dit later, zal
wel iets te maken hebben met de nieuwigheid. Zo rond de 80 vind dit span
alles best. Motor loopt netjes en bromt vrolijk rond. De vering is duidelijk een
stuk verbeterd t.o.v. een ouder exemplaar.
Even de remmen goed proberen levert aan de voorkant een aardige actie op.
Voorkant remt al snel vrij goed. Aan de achter- en zijkant gebeurd een stuk
minder maar met zo weinig kilometers zijn de remschoenen vast nog niet
ingelopen
.Mechanisch is de nieuwe Ural een rustige motorfiets. De enige dissonant
daarin vind ik de versnellingsbak, ik weet dat een Ural-bak bijna altijd een stuk
rommeliger is dan die van een Dnepr maar ik blijf het wennen vinden. Elke
gangwissel wordt vergezeld van een duidelijke klap. Daarnaast is de vrijstand
op dit exemplaar erg eigenwijs. Ook al brandt het lampje dan wil dit nog niet
zeggen dat de bak ook daadwerkelijk in zijn vrij staat. Hopelijk een
kinderziekte die wat kilometers lopen verhelpen. Warm schakelt de bak al een
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M. TJAARDA ASSURANTIËN
Voor onafhankelijk advies
Wij verzekeren uw motor(en) met de volgende extra's:

zadel een stuk steviger worden, een
tweede rubber blok onder het zadel zal
voor de zwaren onder ons een stuk
schelen, nu zak ik steeds een stukje
weg en moet ik weer terug op het zadel
schuiven.
Omdat de fiets nog bijna maagdelijk is
met een kleine 20 km op de klok besluit
ik rustig aan te doen en de versnelling
wordt met een klak ingelegd. We rijden
rustig weg richting de binnenlanden van
Tholen om te kijken hoe deze fiets zal
presteren.

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

∗

In vrijwel alle gevallen: GRATIS verhaalsbijstand bij
materiële schaden

∗

Bij Volledige Cascoverzekering: GRATIS vervangende
motor

∗

Kleding en helm 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!

: Vanaf ƒ 135.= inclusief BTW

Vraag eens vrijblijvend advies!

Bij de eerste bocht valt me ineens op
dat ook de handvatschakelaars een
andere uitvoering kennen. Richting
uitzetten en daarna op het knopje
drukken om de richtingaanwijzer weer
uit te zetten. Voelt allemaal degelijk aan
en toch nog iets ouderwets.
Pagina 28
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Clubwinkel
Beheerder:
Tel:
Giro clubwinkel :

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

Bestellingen:
Vooraf contact opnemen met Hans over het gewenste boek, daarna geld
overmaken op de clubwinkel rekening. De prijzen zijn inclusief B.T.W., en porto
in Euro (€), wijzigingen voorbehouden.
Type

Soort Boek

Pag

Leden
Prijs

Niet-leden
Prijs

89
84
140
120
120
104
116
89
107
80
117

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

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

MT16

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

9,00
9,00

11,50
11,50

Ural
M72
M72
M72
M63
M63
M66
M62-67
M62-67
IMZ-8.103
IMZ-8.123
IMZ-8.123

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

50
49
76
119
56
120
76
149
115
70
126

8,00
8,00
9,00
11,50
9,00
11,50
9,00
11,50
11,50
9,00
11,50

10,25
10,25
11,50
14,75
11,50
14,75
11,50
14,75
14,75
11,50
14,75

Dnepr
K750
K650
MT9-10
MT9-10
MT10/36
MT10/36
MT10/36
MT11
MT16
MT11-16
MB750
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ieder geval een stuk beter uit dan ik gewend ben van een rus. Mijn verrassing
moet nog komen. Als ik de motor wil gaan starten en ik de benzinekraan wil
openzetten zie ik dat daar inmiddels een vacuümkraan op zit. Daarnaast zit er
een dikke knol van een startmotor op dit blok dus ook de minder zwaar
gespierde liefhebbers kunnen aan de bak. Na het aanzetten van het contact tik
ik de startknop aan en op de chokes start de 750 cc twin direct. Mooi
mechanisch rustig staat het blok op te warmen terwijl ik nog een laatste blik
rond de motor laat dwalen. Ineens valt me de handrem op die tussen de motor
en bak zit. Een modelletje wat zo uit een Lada gepikt zou kunnen zijn maar
vernuftig via twee kabels de zijspan en achterremmen aantrekt. Netjes
uitgevoerd mag ik wel zeggen. Daarnaast zijn de andere remmen zo te zien
allen hydraulisch uitgevoerd. Voor een enkele Brembo schijf en achter en
zijspan de gebruikelijke trommels in volle naafwielen.
Wat me verder opvalt is de diepe zit in de motor. Waarschijnlijk heeft ook mijn
niet onaanzienlijke massa daar iets in te betekenen maar van mij mag het

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
The Russian Twin

di-za 9.00-17.30 uur
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Door : Benno van Ham

Het kon niet langer uitblijven, ook de Russische fabrieken hebben het nodig
gevonden om vernieuwend aan het werk te gaan, Hoe vernieuwend ??? Nou,
met het uitbrengen van een retro-model natuurlijk. Na het model al langer te
hebben horen aankondigen is het dan eindelijk zover. Een paar weken geleden
kreeg ik te horen van Gossie dat ze tijdelijk een Retro met zijspan hebben
staan en of het misschien
iets zou zijn om hierop te
rijden. Nu je weet, voor
onze lezers hebben we alles
over en zelfs ik als verwoed
Dnepristi zag het wel zitten
om eens met de Retro rond
te rochelen. Op een koude
maar zonnige zaterdag was
het zover. Ik en een mark,
mijn testpartner in deze zijn
afgereisd naar Tholen om
de nieuwe Retro aan de
tand te voelen.
Aangekomen zien we hem
al meteen staan.
Een duidelijk andere uitstraling dan een traditionele Rus. De eerste indruk
klopt. Op deze motor komen verdacht veel buitenlandse componenten voor.
Een korte bloemlezing, Voorvork en remmen zijn Italiaans, het Luchtfilter is
Frans, de Carburatie accu en dynamo zijn Japans en misschien zijn er nog wel
meer nationaliteiten te vinden aan deze fiets. Een waarlijk wereldwijde
inspanning is blijkbaar getroost om dit kunstwerk
te wrochten. Na uitvoerig rond het ding gelopen te
hebben en de verschillende snufjes bekeken te
hebben moet het maar gaan gebeuren.
Zodra Mark wil instappen vinden we in de bak de
eerste verrassing, verrek de binnenkant van de
bak is bekleed. Naast de bekleding is er een
houten vlondertje aanwezig over de rubbermat.
Waarschijnlijk goed om alle modder op te vangen.
Instappen gaat nog steeds op de oude manier en
de zit is nog steeds goed. Wel is de rugleuning
aan de hoge kant vinden wij maar misschien
vinden anderen dit wel fijn. De afwerking ziet er in
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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

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

Ural Dnepr Club Nederland
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Te Koop gevraagd / Aangeboden :
Voor onze leden hier een plaats om hun advertenties te plaatsen, heb je
interesse neem dan 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, Mocht je toch nogmaals willen
adverteren ermee, geef het dan even opnieuw door aan ons! Daarnaast kun je
tegenwoordig ook het forum gebruiken op de website van de club. Dat dit veel
gebeurt merkt u hier. Er worden nog maar zeer weinig advertenties
doorgegeven voor plaatsing in het boekje.

Ural 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
zowel 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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Te koop aangeboden:
21-02-2005 Chiang Jiang Zijspan 750 cc Donkerblauw te koop. Met
Nederlands kenteken uit 1987. Vraagprijs. 2500,- euro. Tel. na 18.00 uur : 0653868827. c.J.A. van Achtmaal, Het dreefje 2, 4721 Pl Schijf.
Te koop aangeboden:
Nieuwe gereviseerde 12 volt (14,7) dynamo voor een Dnepr/ Ural 50 euro Bert
Vlot 0742773804 ( Hengelo (o)
Te koop 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 :
12-02-2005 Ik heb alleen een koplampring, koplampglas of komplete reflector
6V nodig, dit alles voor een M72. Zou je mijn advertentie willen vernieuwen ?!
te bereiken onder catwesel@xs4all.nl of 030-6883639
Te Koop :
12-02-2005 Ik heb nog een zijspan te koop van een Ural m72 , ziet er nog
goed uit, lak werk heeft wat aandacht nodig, met reserve wiel en benzine
tankje van 5 ltr. Kleur is donker groen geen leger kleur, de binnenkant van de
bak is bekleed met skai. Jos van der Haar 0383854298 prijs 550 euro
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