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Van de voorzitter
We zitten al weer halverwege het jubileumjaar, Naar ik begrepen heb was het
jubileumtreffen in Geffen een groot succes. Goed bezocht en goed verzorgt.
Helaas kon ik er niet bij zijn, een gratis vakantie naar Florida was toch wel heel
aantrekkelijk. Maar achteraf denk ik dat een UDCN treffen leuker is, alleen zijn
die zo snel voorbij. Ondertussen zijn mijn Ural en Jupiter weer berijdbaar,
beide hadden de geest gegeven. De Ural begaf het tijdens het watjes treffen,
het was geen kapot hart van de koppelingsplaat o.i.d, maar stomweg niet goed
geborgen boutjes van de koppeling die hapjes van de versnellingsbak namen.
Gelukkig viel de schade mee en kan de voorzitter weer lekker rondscheuren.
Hoewel er beperkingen zijn aangaande de snelheid heeft mijn Ural voldoende
pit om lekker te hangen in de bochten als ik dijkroutes rijdt. Gewoon een
geweldige motor zo’n (solo) Ural. Doe ik nu andere merken tekort? Nee toch?
Ik begreep dat tijdens het jubileum treffen Jan Wassenaar (en vrouw) in het
zonnetje zijn gezet. Ook via deze weg nogmaals dank aan Jan voor vijf jaar
inzet als voorzitter van de UDCN. Ook dank voor Frans de Wit voor het
waarnemen van mij tijdens de algemene ledenvergadering.
Ik ben de komende tijd veel weg voor mijn werk, maar tijdens het
zomertreffen zal ik er zeker zijn. ’s Morgens vertrek ik met mijn ‘bewoners’
vanuit Duitsland (Hamburg) naar huis en pik daar mijn zoon Tijmen op en
vertrek naar Spaarnwoude (schrijf ik het goed Frans?). Ik hoop daar velen van
jullie te zien en bij te kletsen.
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weggeslagen, en het IJ kwam
via haar in open verbinding te
staan met de zee.)
Locatie:
Camping Weltevreden
Buitenhuizerweg 2
1981 LK Velzen-Zuid
www.campingweltevreden.net
Agenda:

vrijdag:
Aankomst, bijkletsen onder
het genot van het een of
ander.

zaterdag:
Toertocht, dit keer heeft
Frans de Wit (hopelijk) een Urban Jungle Tunnel Tour voor ons uitgestippeld.
We zullen o.a. onze hoofdstad met een bezoek vereren en verschillende
tunnels in en om Amsterdam en Haarlem doorkruisen. (Wat zal dat een lekker
geluid geven zo met z’n allen!). Zei de muis: “Goh, wat stampen we lekker”!
Wellicht nog een stop met een excursie.
BBQ

Als laatste nog een noot voor de late betalers van de
contributie, Kijk nog eens goed naar dit blad, dit wil je
toch niet missen! En dan hebben we het nog niet eens
over de lekkere sfeer binnen de club. De UDCN is er niet
voor de UDCN, maar voor jou. Dus doe die acceptgiro
vandaag nog op de bus!

zondag:
tentje inpakken en naar huis.
Opgeven kan telefonisch bij:
Jos Luyckx:
Frans de Wit:

Veel rij/sleutel plezier en tot het zomertreffen of elders,

Huib Stiegelis

071 - 3617153
020 - 6278506

Kosten
Overnachting
BBQ

9,9,-

p.p.p.n
p.p.p.n.

Tot ziens in Spaarnwoude !!
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Van de redactie

Het zomertreffen wordt dit jaar gehouden in de ‘groene long’ tussen
Amsterdam en Haarlem op een camping in het natuurgebied Spaarnwoude..
(Bos aan het Spaarne, riviertje wat van Haarlem naar het IJ loopt. Ruim
zevenduizend jaar geleden lag de Noordzeekust nog bijna honderd kilometer
landinwaarts. Holland en Zeeland bestonden nog niet, daar heersten het eb en
vloed van de wereldzeeën. Het klimaat veranderde en de temperaturen
daalden. Langzaamaan trok het zeewater zich terug. Stromen en riviertjes
ontstonden. Een daarvan was het Spaarne, dat niet alleen regenwater van het
veen afvoerde, maar ook bijvoorbeeld het water dat opgeslagen lag in de
strandwal waarop veel later de oude binnenstad van Haarlem verrees. Op de
strandwallen kwamen de eerste menselijke nederzettingen tot stand, daarna,

Het is weer zover. Ons zomernummer. Nummer 60 alweer en dat betekend
voor mij (Benno) dat ik er al meer dan 30 op heb zitten. Toen ik jaren geleden
bij nummer 28 begon en het overnam van Carel Adolfse had ik niet gedacht er
zoveel te maken. Nu samen met Jos is het echter nog steeds gemakkelijk om
een blad te vullen en valt het mij niet zwaar om het nog even uit te houden.
Voor mij (Jos) is het eigenlijk ook nog steeds gemakkelijk te doen. Ik heb er
inmiddels 21 Twins opzitten. Dit jaar hebben we veel kopij vanuit onze leden
mogen ontvangen. Dit maakt het maken van de Twin een stuk gemakkelijker.
Tijdens de ALV in Geffen zei ik het al: “Vooral zo doorgaan”.
Doe dat dan ook! Inmiddels zijn onze bronnen behoorlijk opgedroogd. Bij deze
doen wij dan ook een oproep aan jullie om iets te gaan schrijven voor ons
jubileum nummer dat medio september zal verschijnen. Doe je best!
Bij dit blad, in de enveloppe, vind je ook nog een paar kleine attenties.
Vanwege ons 15-jarig bestaan ontvangen alle leden twee stuks van de nieuwe
weerbestendige UDCN sticker. Wellicht vind je in het volgende jubileum
nummer nog iets. (Moet je wel je best doen met schrijven!)
In het blad gaan we jullie niet vermoeien met landdradige lappen tekst over
het pro of contra van een Europese grondwet maar wel bieden we jullie veel
kopij over treffens die voorbij
zijn of nog moeten komen.
Verder een technisch verhaal
over een versnellingsbak van
een Dnepr, verse elektriek op
een Planeta en nog veel meer
andere interessante zaken.
Hopelijk vinden jullie het ook dit
keer weer de moeite van het
lezen waard,

te beginnen in de negende eeuw, werd het veengebied ontgonnen en
verschenen daar kleine boerengemeenschappen. De ontginning van het
veengebied bracht inklinking met zich mee, dat wil zeggen: een geleidelijke
daling van de hoogte van het land. In het begin van de twaalfde eeuw was
Haarlem inmiddels een kleine stad aan een bocht in het Spaarne. Dit riviertje
liep uit in het IJ, toen nog een brede waterplas die van onder het huidige
Beverwijk tot boven Amsterdam reikte. De Zuiderzee ontstond door een reeks
orkanen in de tweede helft van de twaalfde eeuw, die gepaard gingen met
grote aanvallen van de zee op het land. Enorme landoppervlakten werden
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Treffen te Geffen.
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Door : Benno van Ham

Na jaren afwezigheid mochten we dit keer nog een keer langskomen in Geffen
om daar het voorjaarstreffen met ALV te houden. Omdat Geffen van oudsher
bij ons bekend staat als een goede treffenlocatie waren de verwachtingen weer
hoog gespannen.
Omdat ik dit treffen ook weer
alleen zou rijden was het
eigenlijk niet noodzakelijk om de
aanhanger aan te koppelen maar
ja, het ding was net goed en wel
af en moest natuurlijk wel
ingereden worden op een
passende wijze. Donderdagavond had ik hem volgestopt
met al dan niet noodzakelijke
spulletjes en vrijdagochtend was
het zover. Aanhanger achter de
Dnepr gekoppeld en op weg naar Geffen. Voor mij zou dit een bijna
thuiswedstrijd worden want Geffen is slechts 65 km van Langeweg verwijderd.
Anderhalf uur moet kunnen dacht ik zo.
Lekker binnendoor slalommend over de winterdijk tussen Raamsdonk en
waalwijk heb ik alle tijd om te genieten van het weer en de rustig ronkende
Dnepr onder me. Vorige week had ik nog even voor mijn gemoedsrust de
cilinderkop links vervangen omdat in mijn oude kop de klepgeleider vanzelf
eruit viel door verregaande slijtage. De nieuwe kop deed zijn best en we
tokkelden lekker door.
In de buurt van Waalwijk begon mijn persoonlijke ergernis weer op te spelen.
Ik weet dat het moet kunnen maar het lukt mij niet om binnendoor (zonder
snelweg) bij Waalwijk het water over te steken. Ook nu heb ik weer vele
weggetjes geprobeerd maar zonder succes. Ten einde raad maar weer de
snelweg opgezocht voor die paar honderd meter passage. Oeps, de Dnepr
trekt best merk ik nu want zonder erg in te hebben zit ik bijna honderd te
rijden met mijn aanhangertje. Typisch gevalletje van wind in de rug en kroeg
in zicht denk ik. Bij de eerste afrit weer eraf gedoken en binnendoor richting 'sHertogenbosch gegaan. Dwars door de stad gedoken en via Rosmalen
binnendoor naar Geffen gestoken. Ook hier weer even verkeerd gereden en
toen maar via een stukje busbaan de goede weg opgezocht. Bij het terrein
aangekomen rijd ik achter de Familie van Leeuwen aan het terrein op, we zijn
de eersten.
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systeem wordt aangesloten aan het oude DKW-systeem, maar ik heb dit dus
niet gebruikt. De motor werkt nu in het dagelijks gebruik net als origineel: in
de 0-stand van het contactslot is/gaat de motor uit, in de 1-stand kun je
starten en heb je stroom op remlicht, knipperlichten, enz. In de 2-stand heb je
bovendien het licht erbij. Logischer kan niet.

De motor loopt prachtig en start vlot, zowel koud als warm. Ongetwijfeld
geholpen door het feit dat de nieuwe ontstekingsspoel van het
hoogspanningstype is: zo’n 40.000 volt tegen 8000-10.000 volt voor de oude
conventionele accu-bobine ontsteking. En geen contactpuntjes meer… Instellen
van het ontstekingstijdastip wordt gedaan door het vliegwiel in de gewenste
stand op de kruktap te zetten; de spie op de kruktap wordt niet meer gebruikt.
Ik had e.e.a. meteen de eerste keer goed staan, kwestie van goed en precies
meten, denk ik.
Conclusie:
Een set van uitstekende kwaliteit, makkelijk te monteren, met vele voordelen
en een alleszins redelijke prijs. De mensen van MZ-B zijn heel vriendelijk en
behulpzaam, en reageren snel op e-mailtjes. Ik kan een bezoek aan hun
website dan ook aanraden: www.powerdynamo.bis of www.mz-b.de Hier
staan ook de verschillende modellen, uitvoeringen en prijzen vermeld.
Heeft iemand nog vragen aan mij hierover, stuur me dan even een mailtje
(f.rodenburg@planet.nl).
Groeten,

Frank Rodenburg.
The Russian Twin
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originele bobine, aan het frame boven de cilinder, geschroefd: met dezelfde
boutjes zelfs! De nieuwe regelaar paste net niet op de originele
bevestigingspunten aan het frame; hiervoor moest ik twee gaatjes boren zodat
ik deze met een paar boutjes kon monteren aan de achterzijde van het
gereedschapskastje, onder het zadel. De belangrijkste onderdelen zaten nu op
hun plek.
Het leuke van deze set is, dat het electrisch systeem nogal wordt
opgewaardeerd: het gaat van 6 volt naar 12 volt, wisselspanning i.p.v.
gelijkspanning (maar de regelaar maakt hier weer gelijkspanning van,
natuurlijk) en 100 watt i.p.v. 45 watt! Bovendien is de ontsteking helemaal
onafhankelijk van de rest van het systeem, wat betekent dat je zonder accu
ook gewoon kunt starten en rijden! Gevolg is natuurlijk wel, dat ik alle lampjes
moest omruilen voor 12 volt exemplaren en dat ik een nieuw 12 volt accuutje
moest kopen (dit hoefde niet groot te zijn, maar zorgt net voor wat licht bij het
parkeren en de tuin in duwen en zo, en stabiliseert de opbrengst van de
dynamo). Oh ja, en ik moest de knipperlichtautomaat vervangen, in mijn geval
door een oud exemplaar uit een Dnepr. De claxon bleef gelijk, en maakt nu
zowaar flink lawaai!
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Aangekomen zie ik al een grote legertent staan met het oog op het vele water
van de voorgaande weken misschien wel een wijs besluit. Later zal blijken dat
we hem niet nodig hebben. Na de ontvangst zet ik mijn tentje op aan de rand
van het veld. Na mij zullen er nog velen volgen. Nog eventjes het terrein af
rijden om links en rechts wat bordjes in de berm te prikken en we zijn er weer
klaar voor. Langzamerhand begint het terrein zich te vullen met motoren,
campers en tenten. Als de spulletjes links en rechts staan wordt het tijd om
aan het avondeten te gaan denken. Ondertussen is het nog kiezen tussen de
friettent van Ruud of de viskar van Luijt. Steeds luxer, die catering bij de club.
De eerste avond doe ik mee met het friet bakken bij Ruud en consorten.
Lekker ouderwets rond de
frietpan bij keuvelend valt
het op dat er een paar
exoten van een aanhanger
afgereden worden. Verhip,
tweetaktjes. Aangezien
onze voorzitter ontbreekt
dit keer vanwege
vakantieplannen moet het
wel de familie hoffman zijn.
Inderdaad, twee
tweetakten met kuren
moeten gereanimeerd
worden en hiervoor zijn al
snel vrijwilligers te vinden.
Verderop vind een serieuze transplantatie plaats. Gerrit Busweiler zijn Dnepr
komt met angstaanjagende geluiden tot stilstand bij zijn tent. Serieus
gevalletje van au in de versnellingsbak denken we en die moet dus ook nog
even uitgebouwd worden. ik heb thuis nog een reserve-bak die ook niet
helemaal fris is maar het wel doet en die kan Dorine mooi morgen mee nemen
als ze langs komt. Kan gerrit in ieder geval rijdend verder.

Natuurlijk moest ik de bedrading hier en daar flink aanpassen, maar die had ik
toch al niet origineel. Zo heb ik ook een derde controlelampje in de koplamp,
voor de knipperlichten, en een niet-origineel contactslot.
Na een paar uurtjes systematisch werken was dit ook gedaan. In feite is de set
heel eenvoudig aan te sluiten: twee draden van dynamo naar regelaar, twee
draden van dynamo naar spoel, één draad van regelaar naar accu, één draad
voor een controlelampje, één draad voor een motor-uitzetknop. Plus wat
aardingskabeltjes. Het relais is een optie, afhankelijk van hoe het nieuwe

Pagina 38

The Russian Twin

Later komt na de koffie, wijn en bier de eerste nacht tot een einde zittend bij
het kampvuur. Ik heb mijn tent gevonden blijkt de volgende morgen en bijna
helemaal fit sta ik weer op tijd naast mijn tent. Gezicht spoelen onder de kraan
en op naar het ontbijt. Na wat koffie en ontbijt is inmiddels Dorine gearriveerd
met de versnellingsbak en kan Gerrit weer op gang komen. Eind van de
ochtend begint ineens het gehele terrein in rep en roer te raken, de toerrit
begint en zoals gebruikelijk komt dit in een vloek en een zucht op. We
vertrekken op een toerrit rondom Den Bosch. volgens het inmiddels bijna
officiële follow-up systeem rijdend gaan we op weg door Nuland, Geffen en
nog veel meer omliggende gemeenten. Ook al is het koninginnedag en zijn de
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dorpen verstopt, wij passen er
nog steeds doorheen. even het
hek open en doorrijden maar.
Lachend en zwaaiend passeren
we de dorpen en genieten van
het bochtige circuit wat is
uitgezet door de organisatie.
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wellicht paste, maar ze konden niets garanderen. Ze wilden wel een set “op
zicht” toesturen. Geweldige service! Ik ging accoord en nog geen week later
kwam er een veelbelovend pakje met de koeriersdienst.

Halverwege komen we even tot
onze zinnen bij het monument
Kamp Vucht waar in de Tweede
wereldoorlog een ssconcentratiekamp was gevestigd.
Op het voormalige terrein hebben we tijdens de rondgang de kans om te
bezinnen en stil te staan wat hier gebeurd is. Voor de meesten denk ik een
indrukwekkende plaats om stil bij te staan en zeker niet misplaatst tijdens deze
rit.
Het vervolg van de rit voert ons
langs de oude en moderne
kastelen van Den Bosch en nog
veel meer mooie kleine
weggetjes in de omgeving.
Op een gegeven moment worden
de weggetjes een klein beetje
zanderig en modderig en hier
blijkt de sublieme wegligging van
een ZZR-1100 met span ook in
de blubber. Perfect rechtop
stilstaan in de blubber is geen
enkel probleem voor zo’n span. Na wat hulp van de familie, weten we meteen
waarom ze mee mogen met een treffen, komt het geheel weer op gang. Een
van de weinige zzr’s met modderkoeling op de markt denk ik. Het zand is voor
de meesten onder ons een leuk uitstapje wat nog best even had mogen duren
maar al veel te

De MZ-B set:
Uit de dubbele doos (met daartussen verpakkingsmateriaal) kwam, keurig
apart verpakt, een rotor (een soort vliegwieltje met aan de binnenkant een
trits permanente magneten), een stator (een alu plaat met daarop een trits
spoelen), een losse ontstekingsspoel, een nieuwe, electronische regelaar en
wat zakjes met kabeltjes, bevestigingsmateriaal, een relais, enz. Alles ziet er
keurig uit, hoogwaardige kwaliteit, goed verzorgd. En uiteraard een
inbouwbeschrijving, wel in het Duits, maar dat was voor mij geen probleem (ik
stam nog uit de tijd van voor de Mammoetwet..). Dus snel aan de slag!
Eerst passen. De rotor paste feilloos op de rechter kruktap: perfect. De stator
met montagering paste exact op de rechter carterhelft, zelfs de
bevestigingsgaten zaten op dezelfde plaats en hadden dezelfde schroefdraad!
Dit bevestigt wel dat de voorganger van de Planeta een verregaande kopie van
de DKW is geweest….. De
enige noodzakelijke
mechanische wijziging aan het
carter, die ik moest
aanbrengen, was een
kabeldoorvoer (zie foto): bij de
DKW stond de stator als het
ware “op pootjes” waar de
kabelboom makkelijk
tussendoor kon worden geleid.
Bij de Planeta staat de rotor op
een ring van het carter. Bij de
originele dynamo zaten de
kabeltjes aan de buitenkant van de stator aangesloten; omdat bij het nieuwe
systeem de rotor omde stator
heen draait, moeten de
kabeltjes onderlangs worden
weggevoerd, en dus moest ik
in de “ring” van het carter een
sleuf hiervoor slijpen. Daarna
kon de stator worden
gemonteerd en kon ik de
draden door het carter trekken.
De nieuwe ontstekingsspoel
werd direct in plaats van de
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Een nieuwe electrische installatie
voor een Planeta.
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door : Frank Rodenburg

Hallo,
Dit stukje gaat over een transplantatie. En nou eens niet een politiek-beladen
oproep voor orgaandonatie, maar over een transplantatie van een dynamo….
De voorgeschiedenis in het kort:
2 ½ jaar geleden kocht ik een
IZH Planeta om op te knappen.
Op zich een makkelijk projectje,
want het fietsje was compleet en
technisch in redelijk goede staat;
vooral optisch moest er wat zorg
aan besteed worden. Het betreft
hier een Planeta uit 1981, met 6
volt gelijkstroomsysteem.
Na een half jaar ongeveer was de
motor klaar, en hij liep ook nog
bovendien! Alleen hield na enige
tijd de (nog originele spoelen-)
spanningsregelaar ermee op: het
rode lampje ging branden, lege
accu.
Aangezien de contacten van de regelaar nogal waren ingebrand, maakte ik een
nieuwe, ditmaal electronisch, volgens een schema uit Electuur. Dit werkte,
voor een tijdje…. Toen ging het rode lampje ging weer branden… bleek de
rotor kapot te zijn. Gelukkig had Jan Wassenaar nog een goed exemplaar
liggen, waarmee het spul weer liep. Voor even…
De nieuwe spanningsregelaar had zichzelf functioneel opgeheven, zogezegd. Ik
verving nu de spanningsregelaar voor een ingekocht electronisch exemplaar,
waarmee alles het weer deed…. Je raadt het al: voor even…toen was het weer
duwen geblazen met een lege accu, en zelfs een Planeta is dan zwaar (okee, ik
ben tenslotte ook de jongste niet meer!).
Ik reviseerde de originele regelaar en monteerde deze, verving de koolborstels
en de veertjes, heb rotor en stator wel tien keer doorgemeten, zowel statisch
als met draaiende motor, maar de dynamo bleef een onvoorspelbaar typje in
alle opzichten behalve dat der grilligheid. Ik kreeg goed de balen in en ging de
Planeta steeds minder gebruiken, tot mijn eigen chagrijn.
Na een nieuwe oproep voor externe hulp kreeg ik van Jan het web-adres van
MZ-B, een Duits bedrijfje dat vervangingslaadsystemen maakt voor
voornamelijk oude Duitse en Oosteuropese motoren. Een e-mailtje leerde mij
dat ze vermoedden dat een systeem voor een DKW NZ 350 van rond W.O.II
Pagina 36

The Russian Twin

Nummer 60, juni/juli 2005

Ural Dnepr Club Nederland

vroeg komen we weer op de verharde weg terecht waar we verder rijden naar
het terrein. Bij terugkomst op het terrein is het al weer bijna tijd voor de BBQ
en natuurlijk de onvermijdelijke maar leerzame Algemene Ledenvergadering.
Dit keer is de voorzitter er weer niet bij net zoals vorig jaar het geval was met
onze ex-voorzitter Jan was nu Huib verhinderd. E.e.a. werd voorgezeten door
Frans de Wit waarbij
stilgestaan werd bij het
afscheid van Jan Wassenaar en
diens verdiensten binnen de
club. Na een klein kwartiertje
zit ook dit er weer op, het
verslag vind je verderop in het
blad, en kunnen we verder met
de BBQ. Na en tijdens het eten
wordt muzikaal ondersteuning
geboden door een plaatselijke
band die met oudere pop,rock,
blues de feeststemming erin
houdt.
Na een speciaal optreden van Mariska die een oude shocking blue hit Venus
vertolkt (voor onze ex-voorzitter zoals hij beweert) wordt het weer laat deze
avond. Weer bij de laatsten horend
besluit ik mijn bedje op te zoeken.
Zondagochtend vroeg brand ik al uit
mijn tentje. jongens, jongens wat is het
weer warm vandaag. tegen de 30
graden houden ze en ik heb natuurlijk
alleen mijn warme motorjack bij. Als
iedereen zo'n beetje weg is van het
terrein besluit ik ook richting huis te
gaan. Rustig pruttelend stoten we in
een dik uur naar Waalwijk waar we
HOERA eindelijk de weg vinden over het water binnendoor. Het was lang
zoeken maar nu weet ik hem voor altijd te vinden.
Thuisgekomen is het spulletjes uitladen, uitzweten en met een goed gevoel
terug kijken op weer een goed voorjaarstreffen. Geffen was weer groots !!
Organisatie wederom bedankt voor de goede zorgen !

Benno van Ham
The Russian Twin
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Briefje uit Geffen
Onze gastvrouw -Truus v.d. Leest- schreef ons een briefje met de
volgende inhoud:

Inschrijven is mogelijk bij :
Benno van Ham
0168-337774
Of bennovanham@wanadoo.nl

Hiermee wil ik het lidmaatschap van Hans opzeggen en jullie
bedanken voor de jaren dat we lid zijn geweest. Hans heeft er
altijd geweldig van genoten. Zelf wil ik jullie en het bestuur nog
bedanken dat jullie het voorjaarstreffen in Geffen zijn geweest.
Voor mij toch een afsluiting van Hans zijn hobby. Jullie zijn
altijd van harte welkom. En ik kijk er fijn op terug zoveel
vrienden dat je dan maakt uit heel Nederland.

Adres:

Groeten vanuit Geffen,

Via A1:
Amsterdam – Hengelo, Afslag 18 Kootwijk, Harderwijk, Volg Harderwijk,
rotonde recht door
en na 1km Links (bij tuincentrum de Fonteyn)

Truus v.d. Leest.
Anekdotes

door : Dolf Peeters

Tijdens een prettig ongecompliceerd gesprek kwamen er wat
herinneringen boven. Zit je opeens in de hoek van de anekdotes.

De Woody Ranch
Fam. van Graffyland
Einderweg 3
3888 NG UDDEL
TEL/FAX 0577-456615
Routebeschrijving :

Via A28:
Zwolle – Amersfoort, Afslag Nunspeet – Elspeet, richting Elspeet, Als maar
rechtdoor, Uddel uit,
rotonde links en na 2km rechts (bij tuincentrum de Fonteyn)

In Londen vond ik mijn Ural terug met een slordig stuk karton tegen het
windscherm. Met hanepoten had iemand zijn visie kenbaar gemakt: "FOR
SALE" (propably)

Bij ons in de buurt van Arnhem werd ik aangesproken door een veteraan
met een enorme snor die ooit rossig was gewest. En een mank been...
"Sorry sir, may I ask you something?" " But yes, of course!" " Is that a BieEmm Dubbeljoe sir?" " No, its his Russian cousin, they are also 4 sale in
England" " Mind you, I am Scottish!" Okay, sorry, It is Russian though. "Thats
good. I was afraid it was german. We had so much damn trouble with these
bie Emm Dubbeljoes down at Arnheim!" Mijn combi remt virtueel. Ter hoogte
van Laag Keppel miste ik het stoplicht. Daardoor kreeg ik een lichte aanvaring
met een busje vol bouwvakkers. Die kwamen op sensatie belust uit hun blik
gestapt. Geweld is immers ook communicatie. Ik kreeg een goede ingeving.
Gaan we vechten of gaan we drinken. Het werd gezellig die avond. Het werd
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Najaarstreffen UDCN te Uddel op 9,10 en 11 september 2005.

laat die avond. En gelukkig kon ik met een taxi terug naar Dieren....

Dit keer hebben we de Woody Ranch bereid gevonden om ons te ontvangen.
De Woody Ranch ligt in het kleine plaatsje Uddel (tussen Apeldoorn en
Harderwijk), midden op de Veluwe. Tussen de prachtige bossen, uitgestrekte
heidevelden en natuurlijk de grootste zandverstuiving van Europa. Op deze
lokatie gaan we neerstrijken om ons voor de laatste keer dit jaar te verpozen.
Natuurlijk wordt het weer fantastisch en gaan we in de mooie omgeving een
hoop bospaden vinden om te verkennen met onze motoren. Op het terrein zijn
toiletten en douches aanwezig evenals een gezellige bar zodat we ook bij wat
slechter weer binnen terecht kunnen met zijn allen.

Regelmatig gaan we met een combinatie van Russen met Ervaring en
Harleys met een verleden op pad. Zeeland. De Ardennen... En het zijn
altijd de Harleys die het gereedschap nodig hebben.

Programma is zoals
vanouds te doen
gebruikelijk. Op
vrijdag aankomst met
een drankje en
vuurtje, op zaterdag
een toerrit in de
omgeving en
gezamenlijk BBQ of
vleeswiegen boven
het open vuur en op
zondag weer
langzaamaan richting
huis. Voor het ontbijt
en drank moet dit
keer zelf zorgen. In
de aanwezige saloon
is een bar waar drank te krijgen is en er is een supermarkt op ca. 5 kilometer
afstand van het terrein.
De kosten voor het geheel :
Overnachtingen per persoon per nacht
Barbecue of Vleeswiegen per persoon

6,50
12,50

Inschrijven voor de BBQ is betalen !!.

Behalve die keer dat Roberts Ish -of wat dan ook - helemaal geen prik meer
had. We sleepten hem terug naar een terras. Belden de WW. "We staan met
pech met een ISH uit 1956. De dynamo is stuk. De motor moet gerepatrieerd
worden." De dame aan de andere kant was blijkbaar loos alarm door
Goldwingrijders en Harley piloten gewend. " Uw gegevens zijn genoteerd. We
sturen een Wegenwacht" "Nee dat hoeft niet, want het is een ISH uit 1956 en
de dynamo is stuk. Daarom moet hij gerepatrieerd worden. Jawel mijnheer,
maar ik stuur u erst een van onze mensen" Op een terras is het goed wachten.
De Ww auto kwam aanrijden. Wij gingen met zijn vijven vast op de loer staan.
De Wegenwacht stapte uit. Keek verbijsterd naar de ISH... "wat is DAT???" We
antwoorden zonder afspraak maar ik koor: " Dat is een ISH uit 1956 en de
dynamo is stuk. Daarom moert hij gerepatrieerd worden. Later kwam een
raszuivere Zeeuw met een bergingsauto. Terwijl de voorvorkolie uit de poten
spoot bij het spannen van de banden straalde de stevige zestiger in een
verbijsterend dialect: 'Kijk, zulke motorfietsen kan je tenminste nog
vastsjorren.
In Doesburg stond aan grootouderachtig stel met een kleinkind bij mijn Ural.
We raakten aan de praat. De
dame was Ukrains. Na
depensionering van haar
echtgenoot zouden ze
samen naar haar
vaderland gaan. Om te
wonen. Ik vertelde dat ik
met een Ukrainer e-mailde.
Andrey Ruban uit
Cherkassy. Een makelaar die
ook motorgek is en een stelletje
klassieke Russen heeft. De
oudere dame sloeg haar
handen in elkaar. Zij kende
Andreys (Andrews) ouders.

Voor het eten is het noodzakelijk om de inschrijving uiterlijk 1 september
binnen te hebben. Voor enkel overnachtten is dit niet noodzakelijk maar wel zo
netjes. Het terrein is niet zo heel groot maar wel sfeervol dus campers graag
doorgeven dat je komt zodat we een plekje kunnen zoeken voor je.
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Motozoom, voorheen Louis.

Te Koop gevraagd / Aangeboden :

Hebben jullie dat nou ook?

Voor onze leden hier een plaats om hun advertenties te plaatsen, heb je
interesse neem dan de hier aangeboden producten,motoren en onderdelen..

Ik ben al jaren een fervente Internet-koper. Kleren koop ik in Amerika, vanuit
m’n luie stoel, vakantiereizen idem dito. Leuke ouwe zooi via eBay, zeg maar
de internationale afdeling van Marktplaats.nl. En dan niet eBay Nederland,
maar direkt in Duitsland, Groot-Brittannië, en Amerika. Op eBay Duitsland koop
ik spul uit Polen en Ukraïne. Dat gaat eigenlijk altijd goed.
Het voordeel bij eBay is dat je een beoordeling van elke aankoop kunt geven,
dus slechte verkopers worden op die manier snel zichtbaar. Het is elke keer
weer spannend een pakje uit een belachelijk buitenland te krijgen. Zelfs post
uit China komt zonder probleem aan.
Waarom kost het dan zoveel moeite om een pakje uit Utrecht te ontvangen?
Ik geloof niet dat ik zelfs maar één keer een bestelling die ik bij Motozoom,
voorheen Louis, deed, zonder problemen thuis heb gekregen.
Als ik ergens twee exemplaren van bestelde, kwam er maar één aan. Of ik
bestelde vijf dingen, en er kwamen er maar vier. De vorige keer bestelde ik
iets, en het kwam maar niet. Natuurlijk gemaild naar de helpdesk. Werd ik
gebeld dat het artikel verzonden was. Jamaar, het was niet aangekomen. Daar
werd met ongeloof op gereageerd. Na nog enkele dagen heen en weer

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.
WWW.UDCN.NL

TE KOOP :
DNEPR MET ZIJSPAN met papieren volledig in orde. Perfecte staat en rijklaar:
nieuwe motorpakking, nieuwe elektronische ontsteking, extra pinkers om ook
zonder zijspan te kunnen rijden. Rede van verkoop: zoek moto te kopen voor
woon-werkverkeer. Foto op aanvraag.
Inlichtingen: tino.mangelschots@skynet.be of 0032 (0)496 53 58 63 (België Mol : vlak bij de Nederlandse grens)
Ruilen: mercedes 200d/8, '74,motorisch en interieur in goede staat,wel laswerk
doch veel nieuwe plaatdelen (twv 1000eur), servostuur, trekhaak, mech.
wisselbak, belg. kenteken...ruilen tegen ural of dnepr zijklepper met span,
eventueel zonder kenteken doch goede motor gewenst! tel 0472/783767 (na
15u)
Te Koop Aangeboden :
04-04-2005: 2 stuks dell’orto 30 mm carburateurs geschikt voor ural M72 of
K750 inclusief flenzen, luchtfilters, balanspijp en sproeiers. Motor loopt er
perfect op. Ik vraag er 65 euro voor. Meer informatie. J.J. busch, 045-5726927
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
Aangeboden :
6-9-2004 windscherm zijspan 60 euro, Bagagerek zijspan 45 euro, spatbord
zijspan 45 euro, banden 19x4.oo 19x375, 19x375 zeer grof, 18x375 allemaal
met binnenband, 40 euro per stuk alles is nieuw tel 0334614489 , 0620449783 gr jan van gend
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gemaild en gebeld te hebben, kwam de bestelling alsnog. Bij mij bleef de
indruk bestaan dat ze dachten dat ik de boel belazerde.

De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

Mijn laatste bestelling kwam weer niet. Na een week wachten mailde ik de
vraag waar mijn bestelling bleef. Na een dag kwam het antwoord: één van de
twee door mij bestelde artikelen was uitverkocht, dus was mijn bestelling
geannuleerd. Niet dat iemand de moeite had genomen mij daarvan op de
hoogte te stellen…. Wat er met het andere artikel aan de hand was, werd al
helemaal niet duidelijk.

Zoals belooft, als vervolg op mijn stukje in het
vorige nummer, geef ik jullie een paar recepten
van typisch Russische drankjes. De namen van
deze drankjes zijn authentiek dus komen niet
uit de duim van de auteur.
-Morgenrooddrank
In de shaker eenzelfde hoeveelheid port, brandewijn
en sterke zwarte koffie. Shaken en opdienen met ijsblokjes.
Warschausedood
-W
2 flessen Bourgogne, schil van ½ citroen, 1 kruidnagel, kaneel, kandijsuiker en
rum naar smaak.
De citroen zeer dun snijden, vermengen met de Bourgogne, de kruidnagel en
de kaneel, goed door elkaar roeren en aan de kook brengen. Dan de massa
overdoen in een vuurvaste bowlpot, daar een roostertje opleggen, de stukken
kandij erop leggen, in aanwezigheid van de gasten de rum erover gieten en
aansteken. Als de suiker gesmolten is, de glazen met de drank vullen en
opdienen.

Oja, aan de telefoon word je al behoorlijk onbeschoft te woord gestaan, in de
mails blijkt dat de meest elementaire kennis van het Nederlands ontbreekt.
‘Het systeem heeft daarom jou bestelling geanuleerd.’ Twee spelfouten in 7
woorden!
Wat voor idioten werken daar? Spellen kunnen ze niet, en evenmin tot vijf
tellen. En als ZIJ een fout maken, doen ze alsof het MIJN schuld is…
Tot nu toe heb ik me steeds laten verleiden. De aanbiedingen zijn
aantrekkelijk, maar ik heb mijn grenzen. Tot hier en niet verder. “You can fool

some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but
you can not fool all of the people all of the time.”
[Abraham Lincoln, 16th president of US (1809 - 1865)].

Turkenbloed
-T
Een fles port en een fles mousserende witte wijn met elkaar vermengen. Bij dit
mengsel ijsblokjes doen en tot het opdienen in de koelkast laten staan.

Ik koop niks meer bij Motozoom. Maar wat ik me afvraag: hebben jullie dat
nou ook?

Nikolasjka
-N
De glazen vullen met brandewijn. In elk glas een met suiker bestrooide schijf
citroen leggen en aar bovenop wat gemalen koffie. Eerst wordt het schijfje
citroen genuttigd, waarna de brandewijn wordt genuttigd.

Frans de Wit.

Koerlands warm bier
-K
2 eieren, 3 eetlepels suiker, ½ liter melk, 2 flessen donker bier en 1 mespunt
gember.
De eieren schuimig roeren met de suiker en gember, de gekookte melk
toevoegen en dit mengsel bij het kokende bier gieten. Deze drank kan heet of
ijskoud gebruikt worden.

Na Sdarowje!
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Dnepr versnellingsbak (de)montage.
Ja vrienden van de UDCN, ook al is het bijna niet nodig om te sleutelen aan
een Dnepr, soms ontkom je er niet aan. Een bij mij veelgehoorde klacht over
Dnepr versnellingsbakken lijkt te zijn het schakelen naar de derde versnelling.
Op een of andere manier is het oerbetrouwbare mechaniek niet in staat om de
gangwissel 2,3 goed te blijven voltooien. Omdat ik zelf ook weer eens zo'n
versnellingsbak had ga ik er nu maar eens een verhaaltje aan wijden om jullie
te laten zien hoe dit op te lossen is. Ik gebruik voor dit stuk een
versnellingsbak van een Dnepr MT-16, een aangedreven zijspan exemplaar dus
met achteruitversnelling. Volgens mij zit er geen verschil in de bakken tussen
een mt-11 en mt-16 maar ga daar vooral niet van uit.
Begin met de demontage van de versnellingsbak, de manier die ik het
handigste vind is de volgende:
- Zet de motor op de bok en haal het achterwiel uit de motor.
- maak remstang los van het pedaal en haal de vier bouten los die het
achtercardan aan de achtervork houden.
- Verwijder het cardan inclusief aandrijfas van de motor. Met een beetje
wringen krijg je beide aandrijfassen los zonder veel problemen. Markeer voor
je alles uit elkaar trekt de positie van de aandrijfassen t.o.v. de
kruiskoppelingen voor gelijke montage.
Nu is de versnellingsbak aan de beurt. De hardy-schijf en vork blijven bij mij
aan de bak zitten.
- Maak de vrijstandschakelaar los van de versnellingsbak (rechterzijkant)
- Verwijder koppelingskabel
- Verwijder luchtfilterhuis en slangen naar de carburateurs
- Verwijder kilometertellerkabel door de m5 bout los te maken aan de
rechterkant bij de kabel.
- Tap de olie af uit de versnellingsbak.
- Voor het gemak haal ik zelf ook de schakelpook en kickstarter van het blok af
maar dit hoeft niet.
- Nu kunnen de vier bouten losgemaakt worden die de bak aan het blok
verbinden. Let op, drie moeren aan de achterkant en rechtsonder een lange
bout die van de voorkant verwijderd moet worden.
•
Als alle bouten los zijn kan de versnellingsbak voorzichtig van het blok
afgeschoven worden
•
LET OP, door de aandrijfas loopt de schakelstift. Deze zit in de
koppeling geschoven via een vierkant eindstukje op de stift. Met een
lange tang kun je deze voorzichtig in de bak schuiven zodat hij niet kan
beschadigen.
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clubblad worden geplaatst. Ina de Groot heeft zich na de vergadering
aangemeld voor deze rol. Zolang het gaat wil ze graag het evenementenstuk
vorm gaan geven en zich bezighouden met het opzetten van procedures die
daarbij horen.
10. Organiseren van treffens:
Frans deelt mee dat het zomertreffen zal plaatsvinden in Spaarnwoude. Plaats
van handeling is camping “Welgelegen”. Verder informatie zal men t.z.t. in het
clubblad kunnen lezen. Benno deelt mee dat het najaarstreffen naar alle
waarschijnlijkheid ergens in het noorden des lands zal plaatsgrijpen. Ook voor
dit treffen geldt dat nadere informatie hierover in het clubblad te vinden zal
zijn. Overigens zal de leden in de loop van het jaar in dit kader nog een
verassing ten deel vallen. Het najaarstreffen ligt zogoed als vast. We gaan naar
Uddel in de buurt van Apeldoorn. Hier ligt de “Woody ranch” waar we kunnen
neerstrijken op een kampeerterrein (www.woodyranch.nl)
11. Mededelingen over het jubileumjaar:
De voorzitter memoreert dat de UDCN dit jaar 15 jaar bestaat. Om dit niet
onopgemerkt voorbij te laten gaan, krijgen alle leden een aandenken in de
vorm van een sleutelhangerlampje met clublogo. Daarnaast krijgen alle
aanwezigen een fraaie nieuwe clubsticker.
12. Verslag van de Russian Twin redactie en het clubsite beheer:
Bijna vergeten, maar hierbij goed gemaakt. Jos Luijckx zegt veel positieve
reacties te hebben gehad op de lay-out van The Russian Twin. De drukkosten
zijn iets hoger dan van de oude druk, maar dan heb je ook wat! Hij bedankt de
leden voor de grote mate waarin de redactie van kopij wordt voorzien. Blijf
vooral leuke stukjes inzenden! Benno geeft aan dat de clubsite nog niet veel
veranderd is zodra het zover is dat e.e.a. beheerbaar is zal contact worden
gezocht met Ruud Korpershoek en Gerrit Busweiler om de site aantrekkelijker
te maken. Overigens wordt het forum steeds vaker bezocht en blijkt een groot
succes.
13. Wat er verder ter tafel komt:
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. Van Robert Hoffman is
een nagekomen verzoek ontvangen om voortaan duidelijk aan te geven dat er
in de route ook zandpaden zijn opgenomen, zodat men daar rekening mee kan
houden.
14. Sluiting:
De voorzitter bedankt de organisatie en in het bijzonder Truus van der Leest
voor de genoten gastvrijheid en de wijze waarop zij dit tot een fantastisch
treffen hebben weten te maken.
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penningmeester, een financiële meevaller is geconstateerd van € 230,= . Het is
echter niet te herleiden waar dit bedrag vandaan komt. In ieder geval is het
mooi meegenomen. Henk van der Ham verklaart als woordvoerder van de
Kascommissie, dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en dat alle
stukken in orde zijn bevonden. Met dank aan de penningmeester wordt deze
van haar werkzaamheden gedechargeerd.
4. Kascommissie vastleggen voor het volgende jaar:
De volgende kascommissie zal bestaan uit: Jos van der Haar, Gerrit Busweiler
en Cees Manten.
5. Verslag van de secretaris:
Luijt deelt mee dat het ledenbestand in 2004 redelijk stabiel was. Een groot
aantal leden heeft echter de contributie voor 2005 nog niet betaald. Als deze
mensen hiermee te kennen hebben geven dat ze hun lidmaatschap opzeggen,
betekent dat een financiële tegenvaller. Vanuit de leden wordt gevraagd of het
niet mogelijk is om de contributie voortaan per machtiging te innen. Deze
suggestie zal in het bestuur worden besproken.
6. Verslag van de clubwinkel:
Omdat Hans Wakka niet aanwezig is, is er geen verslag van de clubwinkel.
Sandra zal in overleg met Hans kijken of dit punt wordt doorgeschoven naar de
volgende algemene ledenvergadering of dat dit in het clubblad wordt
gepubliceerd.
7. Bestuurswisselingen:
De voorzitter deelt mee dat tijdens de afgelopen Vehikel, op passende wijze
afscheid is genomen van Sybrand Hoekstra als penningmeester van de UDCN.
Zijn functie is inmiddels overgenomen door Sandra, die deze taak inmiddels
met verve vervult. Nu Jan afscheid heeft genomen als voorzitter, zal Huib als
nieuwe voorzitter voortaan de vergaderingen van de algemene leden- en
bestuursvergaderingen leiden.
8. Aftreden en verkiezing van nieuwe c.q. oude bestuursleden:
Volgens de statuten zijn Jos en Luijt aftredend als algemeen bestuurslid,
respectievelijk secretaris. Ze hebben te kennen gegeven wel weer herkiesbaar
te zijn. Omdat er geen tegen kandidaten zijn aangemeld, worden beide bij
acclamatie weer voor 5 jaar in functie gekozen.
9. Verzoek om bestuursuitbreiding i.v.m. evenementencoördinator:
De voorzitter wijst op de noodzaak van treffencoördinator en vraagt wie deze
functie als toegevoegd bestuurslid zou willen vervullen. Omdat er zich geen
kandidaten melden, blijft deze functie voorlopig nog vacant. Als er zich
tussentijds geen kandidaten melden zal voor deze functie een oproep in het
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- Met voorzichtig manoevreren is nu de bak uit het frame te verwijderen
zonder het motorblok los te hoeven maken.
Als de bak uit het frame is gaan we echt aan de gang
Zet de bak op de werkbank en begin met de kickstarter te ontspannen. Dit doe
je door aan de blokzijde van de bak de twee schroeven los te maken. LET OP,
de veer zal terug draaien als de schroeven eruit gedraaid worden dus op een
gegeven moment schiet het plaatje weg. Als je e.e.a. op druk houdt met een
geschikte spansleutel dan valt dit best mee. Ik gebruik een spansleutel van een
haakse slijper hiervoor. De pennen daarop passen goed over het spanplaatje
heen en geven me de mogelijkheid om e.e.a. op spanning te houden.
Als de kickstarterveer ontspannen is leggen we de bak op zijn kant op twee
houtblokjes zodat de ingaande as naar beneden wijst. Het deksel staat nu naar
boven en we kunnen gaan demonteren.
Als je het nog niet gedaan had moet je nu de kickstarter verwijderen en de
uitgaande vork van de aandrijving. Deze zit vast met een enkele moer op de
uitgaande as. Deze moer hoort geborgd te zijn met een splitpen. Splitpen
verwijderen en moer losdraaien terwijl je de as tegenhoudt met een
schroevendraaier. Voor je de vork verwijdert kun je de aandrijfstift van de
kilometertellerkabel verwijderen met een schroevendraaier of geschikte tang.
Draai nu de 8 bouten los die het deksel op zijn plaats houden. Als het goed is
zou dit dopsleutel 10 moeten zijn. De bouten zijn allemaal even lang dus opzij
leggen is voldoende. Als alle bouten verwijderd zijn gaan we het deksel lichten.
Rondom het deksel zit een drietal uitstekende lippen aan het deksel gegoten.
Zachtjes tikken met een hamertje moet voldoende zijn om het deksel los te
maken van het huis. Als het deksel los is gaan we het optillen, dit kan zonder
dat er van alles uitvalt.
Als het deksel verwijderd is zien we het binnenwerk van de bak. Nu kunnen we
gaan controleren en vervangen. Als je toch bezig bent vervang dan meteen de
seals op de in en uitgaande as, de kickstarteras en schakelas. Nu kun je er
goed bij.
Je ziet van links naar rechts de kickstarteras, het kickstarterrondsel op een as,
de primaire aandrijfas en de secundaire as liggen. Tussen de twee
schakelassen zit een plaatje waar het tandwiel van de achteruit op ligt (nu
waarschijnlijk in de bak gevallen). Daaronder ligt het schakelmechanisme wat
scharniert om een as. Daarnaast bevindt zich er het schakelvorken
mechanisme dat kan schuiven op een as. Horizontaal in de bak ligt het
eigenlijke schakelmechanisme, de zgn. schakelplaat.

The Russian Twin
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Haal de kickstartas uit de bak, aan de as zit een veer en een borgplaatje. Het
enige wat hier eigenlijk kan gebeuren is een breuk van de veer.

Verslag algemene ledenvergadering van de UDCN
Gehouden op 30 april 2005 in Geffen

Haal de rondsels uit de bak. Normaal is het een veertje, een ring, twee
tandwielen en nog een ring.

1. Opening:
Voor dat de vergadering officieel wordt geopend, vraagt Jos Luijckx het woord.
Jos memoreert dat Jan Wassenaar (net als zijn illustere voorgangers), nooit
een echte voorzittershamer hebben gehad. Helaas voor Jan wat aan de late
kant, is er dan nu na het 15 jaar zonder te hebben moeten doen, een hamer
die een voorzitter van deze club waardig is. Jos overhandigt het kleinood aan
Jan, met het verzoek om deze aan Huib Stiegelis te geven, omdat deze niet bij
deze vergadering aanwezig kan zijn. Onder applaus, als waardering voor de
wijze waarop de hamer uit diverse motoronderdelen is samengesteld, wordt de
hamer in ontvangst genomen. Omdat Huib deze vergadering door afwezigheid
niet kan voorzitten, neemt Frans de Wit deze taak waar. Frans zegt dat
voorzitter zijn niet makkelijk is. Zet twee Hollanders bij elkaar en je hebt een
club, als je er drie bij elkaar zet heb je een scheuring. Iedere club kent zijn
wijsneuzen en querulanten die hun stempel op de vereniging willen proberen
te drukken. Het hangt dan van de voorzitter af of dat succesvol is. Hij moet
schipperen tussen het tevreden houden van de zeurpieten en het
instandhouden van de club. Dat de UDCN dit jaar zijn 15 jarig bestaan viert, is
naast de inspanningen van het voltallige bestuur, ook een verdienste van Jan
Wassenaar, die thans afscheid neemt als voorzitter van de UDCN. Uiteraard
gaat dit gepaard met gulle gaven, als teken van de grenzenloze dankbaarheid
van de leden en het bestuur. Sandra Korpershoek overhandigt Jan namens het
bestuur en leden een plaquette ter herinnering aan zijn vijfjarig voorzitterschap
en bedankt tevens zijn vrouw Thea, die hem de ruimte gaf om de nodige tijd in
de club te kunnen steken.

Trek de as uit het blok die de schakelvorken geleidt. Nu liggen de vorken los
en kunnen ze met wat handigheid verwijderd worden, anders komen ze vanzelf
eruit met de assen. De primaire en secundaire as kunnen als een geheel
worden verwijderd uit de bak door ze beiden een beetje heen en weer te

wringen. Op een gegeven moment komen ze inclusief lagers uit de bak.
Op de secundaire as zit ook nog het achteruitrijmechanisme als een los
tandwiel met schakelvork. Dit kun je verwijderen.
Als de twee aandrijfassen uit
de bak zijn is het demontage
werk ver gebeurd. Het
schakelmechanisme en de
schakelplaat zijn meestal niet
aan slijtage onderhevig en
kunnen gewoon gemonteerd
blijven.

2. Ingekomen stukken en mededelingen van het secretariaat:
Luijt deelt mee dat alle stukken die door het bestuur zijn ontvangen -voor
zover die voor de leden interessant waren- in het clubblad zijn gepubliceerd.
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden zonder
wijzigingen vastgesteld.

De primaire as controleren op
lagers en tanden. Als de
lagers slecht lopen
verwijderen en vervangen
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Jan zegt altijd met plezier voorzitter van de UDCN te zijn geweest, maar de tijd
is aangebroken om plaats te maken voor iemand met nieuwe ideeën. Jan gaat
er vanuit dat Huib een bekwame opvolger is, die zeker aan deze
verwachtingen zal voldoen. Hij wenst hem dan ook veel geluk en wijsheid in
deze nieuwe functie.Uiteraard zal hij het werk van het bestuur met
belangstelling blijven volgen.

3. Verslag kascommissie met decharge van het bestuur:
Sandra merkt op dat er na de overdracht van de stukken door de oudThe Russian Twin
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Motocrypto
Oplossing nummer 59, maart 2005.
1.Stroomlijn, 2.Kuip, 3.Voetsteun, 4.Spiegel,
5.Accupolen, 6.Poetslap, 7.Voelermaatje,
8.Mooiweerrijder, 9.Veteranenrit, 10. Doordruksysteem.
Nieuwe opgave:
1.Rijdt die viezerik op een tweetakt?
2.Gevoel bij het zien van deze video
3.Worden die in dat vissersdorp gemaakt?
4.Vluchten met ingevette laarzen
5.De motor van de kok is kapot
6.Zijn er mee geboren
7.Straatrover
8.Duizelig door de plattegrond
9.Zo iets als een J-sluiting
10.Bijrijder met humor

..ee.p..p
.a..e…a..i..
..a.e.
..e.e.
i..e.oe..e.o.e.
.e .e..
.e..i.aa.
.a. .e .aa..
.-…i..i..
.a..e.i..

Luijt
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door een goed passend Europees lager. Voor de kosten hoef je het niet te
laten want deze zijn redelijk standaard formaat en niet duur. Bij het vervangen
van een lager trek ik het oude lager meestal van de as met een poelie-trekker
omdat ik het daarna toch weggooi. Het nieuwe lager warm ik lekker op in een
oud soepblik met motorolie op de benzinebrander. Warm schuift het zo over de
as met slechts een beetje hulp van een hamertje. Als je gaat slaan op een
lager met een hamer sla dan altijd op die rand die moet passen. Lagers op een
as zetten betekent een steun zoeken op de binnenring van het lager. Lagers in
een huis op de buitenring
steunen. Doe je dit niet dan is
het lager al meteen
beschadigd. Soms wil het hier
voorkomen dat de tandwielen
van de derde en vierde
versnelling schade hebben.
deze zijn te vervangen door de
krimpbus te verwijderen en de
tandwielen te vervangen.
Beiden zijn los te verkrijgen.
De andere versnellingen
betekent vervanging van de
primaire as. De problemen
zitten veelal in de secundaire as.
Kijk goed naar het schakelmechanisme, de pook drijft een pal aan die de
schakelplaat steeds een slag verder draait. Deze pal heeft ook een
merkwaardig gevormde { vorm. Hierin loopt de halfautomaat.
Controleer het huis goed op
ijzerslijpsel of rare dingen die
er niet in thuis horen.
Afgebroken tanden bv.
Schakelen gebeurt in een
versnellingsbak op eenvoudige
wijze. Alle tandwielen grijpen
altijd volledig aan op de
corresponderende tandwielen
op de primaire as. Op de
primaire as staan ze allen stil
t.o.v. elkaar, op de secundaire
as kunnen ze vrij draaien.
Tussen de tandwielen zit op twee plaatsen een vaste vertanding op de
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secundaire as. Hierop zitten twee schakelmoffen die kunnen schuiven t.o.v. de
as. De schakelmoffen worden door een schakelvork bediend via de
schakelplaat onder in de bak. Als je schakelt verdraai je de plaat en het in de
plaat gesneden labyrint zorgt ervoor dat de schakelvorken verschuiven volgens
een bepaald patroon.
Door te schuiven vergrendelt de schakelmof een van de tandwielen op de sec
as met deze as en is een versnelling gekozen. De achteruit is een exra tandwiel
wat tussen geschoven kan worden indien nodig waardoor de draairichting
omkeert.
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Zo op papier lijkt het een puist werk maar reken op een halve dag werk en dan
moet het ook wel gelukt zijn. Voor niet al te veel geld kun je zo zelf je
versnellingsbak weer helemaal bij de tijd brengen.
En zoals we allemaal weten, Dnepr versnellingsbakken zijn nu eenmaal de
beste bakken die de Russen kunnen fabriceren dus een klein beetje hulp van
onze kant zijn ze daarin zeker waard. Als ze daar bij Dnepr nu de rest ook eens
zouden maken zoals hun versnellingsbakken dan was het best goed gekomen
met die fabriek.
Succes,

De secundaire as controleren op lagers en tanden. Hier zit meestal het euvel
van slecht schakelen. Ruwweg zijn er drie redenen waarom e.e.a. slecht
schakelt;

Benno

1 Teveel speling van het tandwiel op de as (vervangen bus waarom het
tandwiel draait);
2 versleten schakelmof en schakelvork;
3 slijtage van de tanden op het tandwiel die de schakelmof aangrijpt.
In alle gevallen zijn de losse delen te vervangen.
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(Continued from page 21)

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

Door voorzichtig te wrikken met de assen is het geheel in een keer te plaatsen
in de bak. Als de assen staan de schakelvorkas goed in het huis duwen en
controleren op de lopers op de schakelvorken in de schakelplaat steken. Door
voorzichtig te schakelen kan gecontroleerd worden of de vorken bewegen en
goed hun werk doen.

1,2 en 3 juli Zomertreffen van de UDCN.

Na montage van deze assen op de secundaire as, het achteruitrijtandwiel
plaatsen inclusief schakelvorkje. Dit vorkje heeft een soort nis waarin het
uiteinde van de achteruitrijpook kan draaien. Dit geheel goed in elkaar steken.
Losjes het tandwiel van de achteruit op het daarvoor bestemde plaatje leggen
en tegen elkaar passen zodat de geleidingsas er straks goed door kan.
Nu kan het kickstartermechanisme
worden teruggeplaatst. Ring,
tandwiel,tandwiel,ring,Veer. Let er
bij het terugplaatsen wel op dat de
veer goed op zijn plek blijft in het
borgplaatje.

Ural Dnepr Club Nederland

Dit keer in Spaarnwoude op Camping Weltevreden is
het jaarlijkse zomertreffen van de UDCN. Meer info in
het boekje.

27 augustus 2005
Vlietlandenrit in Voorschoten (Jumborun). Meer info en opgeven bij Sandra
Korpershoek, Tel: 071-5217712

26/28 augustus 2005
VEHIKEL binnen en buiten voor auto's, motoren, bromfietsen, fietsen, clubs,
lifestyle, bilia en als vanouds: HEEL VEEL ONDERDELEN, Veemarkthallen
Utrecht

Als alle assen weer staan en goed lijken te zitten kan het deksel gemonteerd
worden met een verse pakking. Let bij het monteren op 1 ding, aan het deksel
vast zit bij Dnepr-motoren een hefboom waarmee de koppeling bediend wordt
door het schakelen (half-automaat). Deze hefboom moet op de goede plek
terugvallen op de schakelas bij het plaatsen van het deksel. Dit gaat het
eenvoudigste door handmatig de pal goed te zetten en tijdelijk de schakelpook
te blokkeren.

9,10, en 11 september
Najaarstreffen van de UDCN in Uddel. Op de Woodyranch zijn we te gast voor
dit weekeinde. Meer info in het boekje

10 september
Het deksel moet zonder grote krachtinspanning op zijn plek te krijgen zijn. Nu
de 8 bouten gelijkmatig terug vast draaien en het grootste deel van de klus is
geklaard. als alles vast zit controleren of de bak goed vrij ronddraait en of de
versnellingen inschakelen. Beter nu handmatig controleren of alles goed gaat
dan later na montage ontdekken dat iets niet werkt. Als alles goed ronddraait
de aandrijfvork monteren en de moer goed borgen. Nu kan alles weer worden
ingebouwd omgekeerd aan bovenstaande uitbouw.
Bak afvullen met 80w90 en rustig losdraaien. Ik doe dit vaak terwijl het
achtercardan nog verwijderd is zodat de bak vrij onbelast kan draaien. Terwijl
de motor loopt alle versnellingen een keer inschakelen en terug ook. Na een
paar minuten kan de motor worden afgemonteerd en kan een proefrit gemaakt
worden. Afstelwerk is niet nodig aan deze bakken in tegenstelling tot de Ural
broertjes die hier maar eens goed naar moeten kijken.
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Zijkleppersleuteldag bij GOSSiE. Ook deze keer weer op inschrijving vooraf.

Oktober/november
Tweede onderdelenbeurs van de UDCN.

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.

The Russian Twin
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Sleuteldag GOSS.I.E

Onderdelen voor de
Chang Jiang 750
Ural M72
BMW R71

Laatst, 28 mei j.l. was
er weer een sleuteldag
bij Gossie te Tholen.
Omdat deze dag in het
kader stond van de
beginnende sleutelaar
was inschrijven
noodzakelijk en het
publiek beperkt. Een
kleine 15-tal
enthousiasten uit
Nederland en Belgie
kwamen bij elkaar in
Tholen om in een
gevarieerd programma
deelgenoot te worden
van een aantal geheimen van onze Russen. In de ochtendsessie werd door Jan
en Sven aandacht besteed aan onderhoud en eenvoudig storing zoeken aan
onze russische volbloeden.

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.

In de middag werd wat diepgaander tijd besteed aan de ingewanden van de
motoren en werd een Dnepr en ural blok van binnen bekeken en opgebouwd.
Voor de aanwezigen een nuttige, leerzame dag te Tholen. Voor de inwendige
mens werd ook weer goed gezorgd.
op 10 september
heeft jan een dag
gepland voor de
zijklepper-eigenaren
onder ons. Houdt de
agenda daarom
goed in de gaten.
Jan en Paul weer
bedankt voor de
gelegenheid.
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Ook hier geldt lagers controleren
en/of vervangen. In mijn geval
ging het om een schakelvork met
verregaande slijtage en een
schakelmof die de beste tijd
hadden gehad dus vervangen
van die twee delen volstond om
het euvel te verhelpen.

Ural Solo en Zijspanmotorfietsen

•
•

Nu ook leverbaar :
•
Tweekleurige motoren
Motoren met Elektrische starter
Motoren met aangedreven zijspan

Als we alles hebben gecontroleerd en
goedgekeurd gaan we monteren. In
principe gaat dit omgekeerd aan de
uitbouw maar ik vind het handig om
bepaalde dingen te combineren. Ik
pak meestal de primaire as,
secundaire as, schakelvorken en
geleidingsas van de schakelvorken
als een geheel op en pas dit in het
huis.

Dnepr motoren met en zonder zijspan-aandrijving

(Continued on page 26)

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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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
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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

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

Bel Hans!
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Dnepr
K750
K650
MT9-10
MT9-10
MT10/36
MT10/36
MT10/36
MT11
MT16
MT11-16
MB750
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50
50
50
50
27
98
79
90
97
56
50
72
65
46

De volgende artikelen zijn zonder porto
T-shirt
Sweaters
Dnepr Pins
Badge
Sleutelhanger
Jubileummok (aardewerk) met clublogo
Jubileumbord (email)
Jubileumzakmes: kurkentrekker, flesopener, bestek
Sticker clublogo rond 8 cm geel op zwart
Sticker clublogo rond 8 cm rood op wit

9,00
9,00
9,00
9,00
5,75
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,00
8,00

11,50
11,50
11,50
11,50
6,75
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
10,25
10,25

6,75
16,00
2,70
2,25
3,40
3,40
3,40
5,75
0,25
0,25

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

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

UDCN
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