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Doelstelling

De DKW Club Nederland is een op 22 november 1975
opgerichte en in Hilversum gevestigde historische voertuigenclub.
De DKW Club Nederland stelt zich ten doel het bevorderen van het restaureren, in stand houden en berijden
van automobielen, motor- en bromfietsen, scooters en
toebehoren van het merk DKW en/of Auto Union, mits
voorzien van een tweetaktmotor.
De DKW Club Nederland houdt contact met haar leden
middels het vijf maal per jaar uit te geven clubblad 'Dat
Kleine Wonder', door het organiseren van toeristische
ritten, evenementen en door een onderdelenvoorziening.
Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap staat open voor iedereen, al dan niet
in het bezit van een bovenomschreven voertuig.
De contributie bedraagt € 30,- per jaar. Nieuwe leden
betalen € 20,- inschrijfgeld, m.u.v. nieuwe leden tot 21 jaar.
Gezinsleden betalen € 10,- contributie zonder inschrijfgeld.
Opzeggingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk
en vóór 1 december te geschieden bij de secretaris.
Bankrekening: NL38INGB0006128184 t.n.v. penningmeester DKW Club Nederland. BIC: INGBNL2A.
Ledenadministratie

Jan Calame. Holtlant 5, 2353 GD Leiderdorp, tel. 071Evenementencoördinatie

Wardje van Drogen. Julianastraat 13, 8331 EM Steenwijk,
tel. 0521-517190, e-mail: events@dkwclub.nl
Souvenirwinkel

Monique Mentink en Erik Bergsma.
.nl
Internet-Site: www.DKWclub.nl

Jan Duursema. Brielsemeer 38, 1509 GK Zaandam, tel.
075-7715751, e-mail: webmaster@dkwclub.nl
Anne de Jong: bijhouden en wijzigen ledenportaal
anne@dkwclub.nl
Redactie-adres en opgeven advertenties

John Smeets. Smisserstraat 22, 6031 AE Nederweert,
tel. 0495-626323, e-mail: redactieDKWclub@chello.nl.
Voor de sluitingsdatum van kopij zie elders in dit clubblad.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen en
advertenties zonder opgaaf van reden aan te passen of
niet te plaatsen.
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Bestuursleden

Voorzitter: Harry Broers. Geleenhof 15, 5655 AE Eindhoven
tel. 040-2515262, e-mail: voorzitter@dkwclub.nl
Secretaris: Jan Calame. Holtlant 5, 2353 GD Leiderdorp
tel. 071-5417222, e-mail: secretaris@dkwclub.nl
Penningmeester: Bonny Bakker. Beulakerweg 72 8355 AJ
Giethoorn,tel. 0521-360011,e-mail:penningmeester@dkwclub.nl
Bestuurslid: Eric Cox. Hyacinthlaan 38, 5551 AT Dommelen
tel. 040-2041853, e-mail: ericcox@ziggo.nl
Bestuurslid: Ruud Wijnne. Punterstraat 22, 8081 KB Elburg
tel. 0525-682412, e-mail: ruud@wijnne.net
Contactpersonen Regio's

Regio Noord: Sip Sipkens t& Joop Willems. tel. 0591-549140.
Regio Oost: Huub Busschers. tel. 0545-842309.
Regio Zuid: John Smeets. tel. 0495-626323 of 06-40923157.
Regio West: Jan Calame. tel. 071-5417222.
Regio Midden: Erik Bergsma. tel. 06-22980414.
Vooroorlogse auto's: Jan Bossink. tel. 0541-291992.
Vraagbaken

F91/F93/1000: Eric Cox. tel. 040-2041853.
Munga/Junior/F11/F102: Wiro Winnubst. tel. 0528-351723.
Auto-elektro: Jo Nuismer. tel. 0591-351438
Motorfietsen: Vacant.
Motorfiets-elektro: Anton Straver. tel. 0183-442219.
Bromfietsen: Hans Hollink. tel. 0475-592967.
Auto-onderdelen: Roel van Drogen. tel. 06-24250509,
Onderdelenmagazijnen

(van maandag t/m vrijdag na 19.00 uur en in het weekend).
e-mail: dkwclubmagazijn@live.nl
Motorfietsonderdelen: Johan ten Arve. tel. 0573-451748,
(alleen op maandagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur).
e-mail: johanmieketenarve@gmail.com
Magazijnadres voor auto- en motorfietsonderdelen:
Deventerstraatweg 30, 8012 AH Zwolle (géén postadres).
Betalingen: rekeningnummer NL70INGB0003218481, t.n.v.
magazijn DKW Club Nederland, Haren.
Bromfietsonderdelen: Olaf Reilingh. tel. 0492-550894,
e-mail: olafreilingh@hotmail.com
Magazijnadres voor bromfietsonderdelen: Garagebox
5, achter Burg. van Houtlaan 154-156, 5701 GL Helmond.
Betalingen: rekeningnummer NL63INGB0007514155, t.n.v.
DKW Club Bromfietsmagazijn.

Op de voorpagina: Tijdens de vrijdagrit van het DKWweekend naar België, staan op het Gillesplein te Kumtich,
bij Tienen, broederlijk naast elkaar de RT 250S van Door
Hoskens en de AU1000 vierdeurs van Rob Schoenmaker.
Beiden zullen later nog een hoofdrol spelen.

Evenementenkalender
* = Eerder geplaatst / ** = Nieuw geplaatst

DKW CLUB EVENEMENTEN
* 31 AUGUSTUS-2 SEPTEMBER: DKW kampeerweekend
op camping 'Exloo' te Exloo. hotmail.com
* 29 SEPTEMBER: DKW sleuteldag vanaf 10.00 uur bij
garage Compas, Rademakerstraat 50 te Emmer-Compascuum. Informatie bij Wardje van Drogen. tel. 06-30935880.
** 11 NOVEMBER: Koffieklets Regio Noord vanaf 13.30 uur
bij restaurant Wielens te Noord-Sleen. Info bij Joop Willems.
** 27 JANUARI: Koffieklets Regio Noord vanaf 13.30 uur
bij restaurant Wielens te Noord-Sleen. Info bij Joop Willems.
0
DKW EVENEMENTEN BUITENLAND
* 27-29 JULI: 45e Internationaal Auto Union & DKW Treffen
te Sempach in Zwitserland. www.dkw-club.ch
* 27-29 JULI: Jaartreffen van de DKW Motorrad Club te
Georgsmarienhütte (D). www.dkw-motorrad-club.de
* 31 AUGUSTUS- 2 SEPTEMBER: DKW MUNGA Treffen
in het Schwarzwald. Informatie bij Manfred Baumbach.
* 1 SEPTEMBER: Ab-DKWen op de Heidbergring te Geesthacht (D). Info bij Klaus Wippich, tel. 00-49-451-54696827.
** 2 SEPTEMBER: DKW sleuteltreffen vanaf 10.00 uur bij
Gasthof 'Alten Wirt', Innigerstr. 6 te Etterschlag (D). Informatie bij Jürgen Volker, tel 00-49-160-8856789.

Openingsdata magazijn Zwolle
AUGUSTUS
Vrijdag
14 SEPTEMBER
Zaterdag 20 OKTOBER		

GESLOTEN.
19.30 - 21:30 uur
11.00 - 14:00 uur

Auto-onderdelen
Roel van Drogen. tel. 06-24250509.
(van maandag t/m vrijdag na 19.00 uur & in het weekend).
Motorfietsonderdelen
Johan ten Arve. tel. 0573-451748.
(alleen op maandagavond van 18.00 - 19.00 uur).

Openingsdata magazijn Helmond
Bromfietsonderdelen
Olaf Reilingh. tel. 0492-550894.

* 8 SEPTEMBER: Vier Ringe Treffen te Naila (D). Informatie
bij Stefan Winkler. via e-mail: audihof@gmx.de
** 8 SEPTMEBER: 9. DKW Motorfietstreffen MZ Geitz te
Gleiz (D).* 5-7 OKTOBER: Herfsttreffen Deutsche DKW Club te
Zwickau (D). Informatie bij Holger Behnke.563-2472.
** 4 NOVEMBER: DKW sleuteltreffen vanaf 10.00 uur bij
Gasthof 'Alten Wirt', Innigerstr. 6 te Etterschlag (D). Informatie bij Jürgen Volker. tel 00-49-160-8856789.
* 10 NOVEMBER: DKW-sleuteldag te Kornwestheim (D).
Informatie bij Willy Weiss. 00-49-7033-33132.
Om alvast te noteren voor 2019:
* 26-28 APRIL: DKW Monza Treffen te Wolfegg (D). Informatie Klaus Jansen-Dieckmann. tel. 00-49-172-8312650.
** 24-26 MEI: AUVC voorjaarstreffen met onderdelenmarkt
te Alsfeld (D). Informatie bij Andreas Ptack. 1363456.
* 1-4 AUGUSTUS: 46e Internationaal Auto Union & DKW
Treffen te Cirencester in Engeland. www.dkw.org.uk
* 6-8 SEPTEMBER: DKW Schnellastertreffen te Ingolstadt (D)
samen met jubileum '70 Jahre Automobilbau in Ingolstadt'.
Informatie bij Herbert Schöffner. tel. 00-49-8450-466.
* 2020: 47e Internationaal Auto Union & DKW Treffen te
Zwickau in Duitsland. (i.s.m. de DKW Motorrad Club).
EVENEMENTEN BinnenLAND
* 29 JULI: Venray Oldtimer City in het centrum van Venray.
www.venrayoldtimercity.nl
** 5 AUGUSTUS: Geleense Oldtimer Parade te Geleen.
www.stovl.nl
** 12 AUGUSTUS: Bromfiets, motoren en onderdelenmarkt
te Weerselo. www.weerselosemarkt.nl
** 18 AUGUSTUS: Oldtimer ontmoetingsdag met dorsdemonstratie van 11.00 tot 16.00 uur bij clublid Piet Theunissen.
Ka6-431403.
EVENEMENTEN BuiteNLAND
** 3-5 AUGUSTUS: Classic Days in het park van Schloßss
Dyck te Jüchen (D). www.classic-days.de
** 31 AUGUSTUS-2 SEPTEMBER: Internationaal oldtimertreffen te Lanaken (B). www.lanaken.be/oldtimertreffen
** 8-9 SEPTEMBER: Technorama Messe te Hildesheim (D).
www.technorama.de
** 4-7 OKTOBER: Motorworld Classics Messe te Berlin (D).
www.motorworld-classics.de
** 12-14 OKTOBER: Veterama bij het Maimarktgelände te
Mannheim (D). www.veterama.de
** 15-18 NOVEMBER: Retro Classics Cologne te Köln (D).
www.retro-classics-cologne.de
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Woord van de voorzitter
Elke verandering is nog geen verbetering

B

ovenstaande is een gezegde
van Charles Haddon Spurgeon.
Toch was het een verbetering wat
onze redacteur John Smeets voor
ogen had toen hij voorstelde om het
clubblad voortaan via Sandd te laten
versturen. We zouden als club daar
namelijk een aanzienlijk deel van onze
verzendkosten mee kunnen besparen.
Niet de verandering is het doel maar
de verbetering.
Uiteraard heeft het bestuur deze verandering positief ontvangen omdat we
onze clubmiddelen graag verstandig
besteden. Echter wel met de opmerking dat we dit als een proef zouden
starten om deze later te kunnen evalueren. Want de verzendtermijn en dus
ook de aanlevertermijn voor de kopij
zouden wijzigen, alsook de manier van
aanleveren van de verzendadressen.
En hoe zou de bezorging gaan? Daar
kom je alleen achter als je het probeert.

D

John (eindredacteur) is prima in staat
om goede afspraken te maken met
Sandd. Maar die moeten ze dan ook
wel nakomen. Dat ging echter, zoals
ik heb begrepen, mis met de verzending van het tweede clubblad van dit
jaar. Sommige zijn niet aangekomen,
andere pas veel later dan de (vaste)
bezorgdag. Dat kan natuurlijk niet de
bedoeling zijn. John zal dus weer met
de verzender in gesprek gaan om te
kijken of dit te voorkomen is.
Mocht u het clubblad veel te laat of
helemaal niet hebben ontvangen,
meldt dit dan bij onze secretaris. Hij zal
de aantallen hiervan doorgeven aan
John Smeets, want alleen hij is in staat
dit te veranderen. Uiteraard ontvangt
u dan ook via Jan Calame alsnog uw
clubblad, mocht dat nodig zijn.
Dat via Facebook hierover onderling
gecommuniceerd wordt is begrijpelijk.
Maar als we een oordeel gaan venti-

Milieuzone

e Rotterdamse milieuzone mag toch benzineauto’s verbieden. De Raad van State heeft in
hoger beroep de gemeente Rotterdam toch gelijk
gegeven: een gemeente mag haar eigen afweging
maken van de belangen vóór en tegen een milieuzone.
Het doet er daarbij niet toe dat de milieueffecten
van het weren van de oudste, meest vervuilende
benzineauto’s in het centrum niet “in absolute termen
significant groot” zijn. Voldoende werd geoordeeld dat
deze maatregel deel uitmaakt van een groter pakket
aan maatregelen die de luchtkwaliteit in Rotterdam
moet verbeteren. Dus of het weren van benzineauto’s
een aantoonbaar effect heeft doet er niet toe: een
gemeente mag zo’n verbod in een breder pakket aan
maatregelen toch meenemen.
Er is al een standaard vrijstelling voor alle 40-plussers.
Rotterdam blijft daarmee de enige gemeente die ook
oude benzineauto’s weert. Wat Rotterdam wel weer
goed doet is dat alle oldtimers vanaf 40 jaar oud standaard vrijgesteld zijn. Daarnaast kennen ze daar een
‘right to challenge’: als je kunt aantonen dat jouw eigen
auto toch onder de vervuilingsnorm zit, dan wordt die
auto alsnog in de Rotterdamse milieuzone toegelaten.
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W

leren hierover lijkt het mij verstandig
om dit te doen met diegene die er wat
aan kan doen. Laten we onze Facebook-pagina daar niet mee vervuilen.
Hoewel de verzending via Sandd
op dit moment nog hapert (laten we
aan het eind van het jaar de balans
opmaken) is er ook een ander initiatief van John. Zo heeft hij met behulp
van andere aanbiedingen wederom
nieuwe afspraken kunnen maken
met onze drukker. Ook deze afspraak
(ander procédé en ander papier) zijn
niet vlekkeloos van start gegaan. Maar
inmiddels is duidelijk dat dit initiatief
het waarschijnlijk wel zal gaan halen.
Daarom: Elke verandering is nog
geen verbetering. Maar je komt er pas
achter als je het probeert. En zoals
Fons Jansen zei: “Verbetering is goed
zolang het maar niet in verandering
ontaardt”
HARRY BROERS

Clubblad

egens de keuze voor een andere drukmethode en de bezorging door Sandd
ontvangt u het clubblad later dan dat u in het verleden
gewend bent.
Voor de duidelijkheid volgend overzicht:
* Vrijdags sluitingsdatum kopij
Als redacteur heb ik dan 4 dagen de tijd om het
clubblad volledige op te maken.
* Woensdagochtend, uiterlijk om 09.00 uur, bezorgen
opgemaakt clubblad bij drukkerij DSW.
Hierna zijn er 9 dagen nodig voor de verdere afwerking en het drukken van het clubblad én verzendklaar maken.
* Dinsdag ophalen enveloppen met clubblad door
Sandd.
* Vrijdag bezorging clubblad bij de leden.
Kortom, 3 weken na sluitingsdatum zou de enveloppe
met het clubblad en eventuele bijlagen bij u als lid in
de brievenbus moeten vallen (was eerder 2 weken).
JOHN SMEETS

DKW Munga terreinwagen
Deel 4, het vervolg van de vierzitter Munga-4

D

e elektrische installatie bestaat
uit een 24 Volt / 600 Watt
Bosch-dynamo, twee aaneengeschakelde 24 Volt / 45 Ampère lood-accu’s
die hiermee een spanning van 24 Volt
afgeven aan een 24 Volt startmotor en
een 12/24 Volt ontsteking. De normale
primaire bedrijfsspanning van de ontsteking is ongeveer 12 Volt. Diverse
stroomverbruikers zoals gloeilampen,
ruitenwissers, knipperlichten en dergelijke hebben allemaal ook 24 Volt
aansluitwaarden. De zekeringen voor
de stroomcircuits zitten in drie zekeringkasten direct onder het elektrische
dashboard. Aan de linker wielkast is
een accuhoofdschakelaar ondergebracht, waarmee de min-leiding van de
accu naar de massa van het voertuig
kan worden onderbroken en hiermee
de gehele elektrische installatie geen
stroom krijgt. Deze schakelsleutel is in
uitgeschakelde toestand afneembaar.
Onder deze accuhoofdschakelaar zit
een zogenaamde vreemde laadstroom
stopcontact voor 24 V spanning. Aan dit
stopcontact kan een gelijkrichter aangesloten worden en de accu’s hoeven
om te laden niet uitgebouwd te worden.
De ontsteking is in een waterdicht huis
ondergebracht dat via een slang lucht
krijgt. De veranderde plaatsing van de
drie condensatoren op de grondplaat,
die ten opzichte van de DKW-personenwagen met 180 graden verdraaide is,
is goed te benaderen. De onderbreker
voor de tweede cilinder is vanuit zijn
onderste positie naar boven gekomen.
Hiermee is het gevaar voor een kortsluiting van de onderbreker voor de
tweede cilinder door condensvorming
bij een verstopte luchtslang voorkomen.
De drie bobines aan de achterkant van
de motor krijgen tijdens de werking
via elk een voorschakelweerstand
ongeveer 12 V spanning. Terwijl men
start schakelt een relais deze drie voorschakelweerstanden uit en de bobines
krijgen, zolang de startknop gedrukt
wordt, 24 V primaire spanning, waarmee altijd een sneller aanslaan van de
motor zeker is gesteld. De bougies zijn

speciale Bosch- bougies van het type
MB 225 ERT 1. De volledige ontsteking
is geheel ontstoord.
VERLICHTING
De schijnwerpers zijn met 24 V 45/40 W
biluxlampen uitgerust die middels een
voetschakelaar van en naar groot en
klein licht geschakeld kunnen worden.
Parkeer- en knipperlichten zijn in gezamenlijke kleine lichten ondergebracht.
De gehele lichtinstallatie bestaat uit
twee van elkaar gescheiden circuits.
Beide stroomcircuits worden met een
speciale lichtschakelaar geschakeld, en
zijn van een sper voorzien. Daarmee
kan men niet ongewild van het ene naar
het andere stroomcircuit schakelen.
Het Oostenrijkse tijdschrift ‘das Automobil, PKW, LKW, Bus’ testte de DKWterreinwagen en schreef een verslag in
haar uitgave van juli 1957 uitvoerig hier
over: “Het is duidelijk dat elk testvoertuig, die bij ons loopt, geïnteresseerden
en liefhebbers heeft, die ook een keer
kort mee willen rijden. Het grote interesse is deze keer niet weggelegd voor
een bijzonder luxe limousine, een snelle
sportwagen of een goedkope kleine
wagen maar voor een voertuig dat helemaal niet voor dagelijks gebruik bedoeld

Aflevering van de eerste DKW Munga's
aan de Duitse marechaussee.
is: de DKW-terreinwagen, zoals die nu
in groeiende aantallen voor het leger en
andere militaire organisaties geleverd
wordt. Hadden wij alle wensen van die
mensen in vervulling laten gaan die met
de DKW door het terrein hadden willen
rijden, dan hadden er dag- en nachtdiensten gedraaid moeten worden!
Zo is het rijden in moeizaam terrein met
een auto helemaal niet zo eenvoudig.
Komt men eindelijk op een plek waar
het er flink aan toe gaat, is er óf een
verbodsbord voor voertuigen óf men
Winterpret met de DKW terreinwagen.
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In volle vaart door de modder.
moet vrezen dat een boer met een knuppel of een boswachter je achterna zit.
We hebben de tijd voor het testen van
de DWK terreinwagen zo gepland,
zodat wij met dit voertuig vooral in de
praktijk kunnen testen en wel bij grote
wedstrijden voor crossmotoren. Helaas
konden we een gepland test bij een
oefening in het hooggebergte, wegens
tijdgebrek en slecht weer, niet laten
doorgaan. Toch heeft het voertuig bij
ons, in een tijdbestek van 17 dagen
rond de 3.800 kilometer afgelegd,
waarvan minstens 2.800 kilometer in
zwaar terrein. De carrosserie heeft
hierbij diverse schrammen en deuken
opgelopen, want zacht zijn wij niet met
het voertuig omgesprongen. Wat hierbij
wel bepalend is: de techniek: motor,
aandrijving, assen, enzovoorts, bewezen zeer robuust te zijn. Het was ons
niet mogelijk een zwakke plek te vinden.
Het enige manco wat wij hadden, waren
twee keer vuile sproeiers (duur van het
reinigen inclusief het inbouwen, steeds
circa acht minuten) en een breuk aan de
metalen ophanging van de naar boven
lopende uitlaatsteun.
Wat men bij de testafdeling bij DKW met
deze wagen allemaal al uitgeprobeerd
heeft, weten wij niet. Dat ergens anders
in de praktijk hogere eisen gesteld
zouden worden als bij ons, wagen wij
te betwijfelen. Daarbij zien de legervoertuigen en andere wagens die wij
zagen rijden veel te nieuw uit!
Hoe langer men de DKW terreinwagen
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rijdt, des te meer komt men tot het
besluit dat deze auto eigenlijk alles
kan. Geen modder schijnt hem te diep,
geen afgrond te stijl, geen ondergrond
te oneffen, geen weg te smal. Het doet
zelfs enorm plezier flink met de DKW
te crossen en zich te laten verrassen
wat moeder natuur aan hindernissen
in de weg legt.

Het klimvermogen wordt in de praktijk
alleen door de grip van de banden
begrenst. We hebben korte stijgingen
van 60 graden, dat is dus ongeveer
120%, zonder moeite beklommen
en langere stijgingen van 45 graden
Het chassis van de DKW Munga terreinwagen, natuurlijk stevig uitgevoerd.

Vaak werden uit praktisch oogpunt de
voorste deurpanelen weggenomen en in
de wagen weggestopt.
(100%) zijn geen probleem. De grip
van de banden kan door het opleggen
van kettingen vergroot worden en op
natte ondergrond alsook bij schuin
overrijden van hindernissen kan een
sperdifferentieel prestatieverbeterend
werken. Maar men heeft op verzoek
van defensie deze weggelaten omdat
dit apparaat bij ondeskundig gebruik
de aandrijving te veel kan belasten en
ook bij vaste ondergrond tot ongelukken
kan leiden (rechtdoor gaan ondanks
het insturen!).
Al met allen willen wij het succes van
de DKW-terreinwagen als een triomf,
voor de meestal ten onrechte afkeuring
van de tweetakter, vieren. In de DKW
terreinwagen zit de geheel normale
tweetakter met 897 cc inhoud, die 40
pk bij 4.000 t.p.m. presteert. De ongecompliceerdheid van deze motor, ten
Politie-uitvoering van de terreinwagen in
winterdienst in Niedersachsen.

opzichte van een viertakter, laat zich
voor de manoeuvres waarvoor deze
bedoeld is inzetten, voor wat men van
een terreinwagen verwacht. Het kleine
nadeel van de mengsmering zou DKW
kunnen oplossen doordat men in de
tank zelf een menger inbouwt, die men
in werking stelt via het meerdere keren
trekken aan een ketting die aan de
tankdop bevestigde zou kunnen zijn.
En het verbruik ligt zelfs bij strenge
test met 17 tot 20 liter op 100 kilometer
nog duidelijk lager dan bij alle andere
terreinwagens die wij tot nu hebben
leren kennen.
Op de openbare weg haalt de DKW
terreinwagen, bij helemaal geen slechte

De productie van de DKW Munga aan de
lopende band in Ingolstadt.
acceleratie, een topsnelheid van 95
km/u. De laagste snelheid in de eerste
versnelling ligt bij 3 km/u.
Een van de belangrijkste voordelen van
de DKW terreinwagen is zijn relatief
laag eigen gewicht (ca. 1.145 kg) dat
een respectabel prestatiegewicht van
28,6 kg/PK mogelijk maakt. Bij dit kleine
eigen gewicht moet het duidelijk zijn dat
deze wagen geen pantservoertuig is.
Men kan weliswaar, in geval van nood,
hiermee bomen tot een stamomtrek
van 10 centimeter omleggen, maar al
te hard contact met takken, stenen en
bebossing laten wel sporen na.
Als zeer aangenaam vonden wij de in
serie ingebouwde Bosch-verwarming
compleet met ruiten-ontdooier die bij
gesloten zijdelen een aangename temperatuur binnen in de wagen toverde en
bij bijzondere warme dagen ook nog als
warmtewisselaar voor het koelwatercircuit kan dienen. Wij kunnen nog zeer
vele, vele details opsommen, die laten zien met hoeveel kunde en constructieve ideeën aan deze wagen
gewerkt is, maar dat zou binnen dit
verslag te ver voeren. Laten wij ons
tot slot beperken tot de vaststelling dat
deze DKW-terreinwagen een auto is die
werkelijk (bijna) alles kan!
Wordt vervolgd
Bron:

DKW Munga 1956-1968
Geländewagen aus Ingolstadt
Auteur: Jörg Sprengelmeyer
Vertaling:

JOHN SMEETS
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DKW weekend naar Nijvel (B)
In het teken van liften, met ups en downs

A

l een dag eerder zijn Erik en ik
met Henrike en Jan Golsteijn
afgereisd naar Limburg. We hebben
een B&B geboekt in Ospel. Die avond
eten we in een gezellig restaurant in
Nederweert met de naam De Kleine
Winst - om in de sfeer te blijven. Op
de terugweg naar Ospel komen we
twee fietsers tegen. Een enthousiast
zwaaiende dame en een heer in wie
we Ine en Theo Smeets herkennen.

NIJVEL, WE KOMEN ERAAN
Op vrijdagochtend treffen alle deelnemers elkaar in Weert, bij café-restaurant
De Sluis, onder een druilerige hemel.
Norbert en Liliane Vermeiren zullen
later die dag in België, bij de eerste
pauzeplaats in Paal aansluiten. John
en Theo voorzien iedereen van een
map met documentatie, routes en
consumptiebonnen voor het weekend.
Theo drukt de chauffeurs op het hart om

goed op te letten bij de verkeerslichten
in België; groen licht betekent bijna altijd
dat linksafslaand en rechtdoorgaand
verkeer tegelijk mogen rijden. Uitkijken dus wanneer je linksaf wilt slaan!
Verder krijgen we de boodschap dat ,
eenmaal bij het hotel, wij ons om kwart
voor zeven met onze voertuigen kunnen
melden achter het hotel om ze daar,
achter een hek, veilig te parkeren, een
mooie service. Onder de deelnemers is
ook mevrouw Terpstra, de moeder van
Joop. Zij rijdt al jaren DKW, nu met Joop,
vroeger met haar man. Onderweg zien
we in de showroom van een garagebedrijf een vooroorlogse Ford (A- of T-) en
een Ford Edsel. De routebeschrijving
brengt ons moeiteloos naar de eerste
stop, eetcafe Paalse Plas, ondanks
het bordje 'verboden toegang voor
niet-golfers'.
WATEROVERLAST
Na de eerste stop gaat de DKW-colonne
weer op pad en in het dorp Assent
worden we staande gehouden door
de politie. 'Zometeen even over het
fietspad rijden, meneer!' Het is meteen
duidelijk waarom; de weg staat blank.
Het regent hier al een tijdje, zo te zien.
Een dorp verder lijkt het of we in de
Waddenzee zijn beland – overal water.
Bijzonder om mee te maken als je in de
auto zit, maar het zal je kelder of bedrijf
maar wezen dat onder water staat.
De middagpauze wordt gehouden in
Kumtich, bij café De Kempioen. Ik heb
zin in een cappuccino, maar daar doen
ze hier niet aan. Gelukkig schenken ze
in dit echt Belgisch stammineeke wel
koffie. Er is wat ongerustheid over de
motorrijders, die pas later maar relatief
droog arriveren.
Vrijdagochtend 1 juni staan de eerste
DKW- voertuigen rond de klok van 10.30
uur klaar in Weert. Van hieruit gaan
in totaal 13 auto's en 4 motorfietsen op
weg naar Nijvel in België. Op de eerste
pauzeplaats in Paal zal auto nummer
14 van Lilian en Norbert Vermeiren
aansluiten bij de groep.
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In de omgeving van de plaats Assent heeft
een flinke onweersbui diverse wegen blank
gezet. Gewaarschuwd door de politie
kregen de DKW-chauffeurs het advies om
zoveel mogelijk rechts op het pad te rijden.
De F11 van Harry Broers kampt met
een kapotte ruitenwissermotor – niet
handig met dit weer. Gelukkig kan hij
het probleem ter plekke verhelpen. Tot
mijn grote verbazing rijden we later in
de plaats Limelette voorbij een standbeeld van Dommel, de tekenfilmhond
uit de gelijknamige serie (jaren '80
vorige eeuw). Verrassend! Het blijkt
dat de tekenaar enkele jaren in deze
plaats heeft gewoond.
De rit verloopt soepel, dankzij de duidelijke aanwijzingen in de beschrijving.
Wanneer we Nijvel naderen komen we
terecht in het spitsuur, het is druk en
we raken zelfs in een file. Dan zien we
in de verte -door de regensluier heende grote vogel, hotel Van der Valk!
Het is even droog op de tweede pauzeplaats
in Kumtich, waar Harry Broers het euvel
met de ruitenwisser aan zijn DKW F11
gelukkig ter plekke kan repareren.

VETTE PECH
Veel tijd zit er niet tussen aankomst bij
het hotel en het diner om 19:00 uur.
Wanneer Erik en ik iets voor zeven
uur opgefrist en omgekleed naar beneden lopen, zie ik vanuit een ooghoek
allemaal DKW's. We kijken uit op de
achterkant van het hotel... Kwart voor
zeven! Parkeren achter het hotel! Erik
rent terug naar onze kamer om de sleutel van de Sp te halen en ik loop verder
naar de lobby, waar ik al wat DKW'ers
zie zitten en staan.
Door Hoskens is er ook, met haar trouwe
motorfiets en haar vriendin Charlotte de
Kort. Net voor het hotel, op de rotonde,
zijn ze onderuit gegaan. Door en Charlotte zijn gehavend. Door heeft een grote
schaafwond op haar hand en ze is hard
op haar heup gevallen. Charlotte heeft
veel pijn aan haar pols en een flinke
snee in haar hand. Henrike Golsteijn
kan overweg met de verbandtrommel
en verzorgt de verwondingen.
Intussen is het al een half uur geleden
dat Erik de auto
zou gaan parkeren. Opeens zie ik
hem verschijnen,

De heenreis naar Nijvel, met een lengte
van 155 kilometer, voerde ons vooral door
kleinere plaatsen en over typisch Belgische
wegen.
een beetje verfomfaaid en met een
bebloede hand. De oorzaak blijkt een
miscommunicatie met de man met
de sleutel van het hek; die werd weer
opgetrommeld toen Erik, ja hoor, te
laat, ook achter het hek wilde parkeren.
De man maakte het hek open en liet
Erik doorrijden. Meteen daarna deed
hij het hek weer op slot. Waarschijnlijk
dacht hij dat er wel een deur open
was waardoor Erik het hotel weer in
kon. Helaas! Lang verhaal kort: Erik
is over het hek geklommen en heeft
zich hierbij geblesseerd. Hij krijgt ook
een wondbehandeling van Henrike, en
een pleister.
De DKW's staan aan de achterzijde van
het hotel achter het hek veilig geparkeerd.
Ook de AU1000Sp van Erik Bergsma...
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De DKW's staan op de parkeerplaats bij de
imposante scheepslift van Strephy-Thieu.
Vanaf hier start de rondvaart over het oude
Canal du Centre om vervolgens in een van
de oude hydraulische scheepsliften versast
te worden en door te varen naar een van
de machinekamers.

SCHEEPSLIFT, HELLEND VLAK EN
WATERLOO
Op zaterdag gaan we vroeg uit de veren
en ontbijten. Hilariteit rond de gekookte
eieren; er staat een mandje eieren en
een soort frituurpan, die gevuld blijkt
met water. Hierin kun je je eigen eitje
koken. Ik heb dat niet meteen in de
gaten en ga met een rauw ei op weg
naar een tafel. Gelukkig blijk ik niet de
enige. Er is deze dag ook een jarige in
de DKW-groep: Bea Timme jarig, hoera!
Voor we naar Thieu vertrekken voor de
zaterdagrit met bezienswaardigheden,
blijkt de 1000S, die Theo van broer
John geleend heeft, een lekke band
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te hebben. Met een kleine vertraging
vertrekken we naar Thieu, naar de
scheepslift Strépy-Thieu. Al van ver
zie je het bouwwerk liggen, 102 meter
hoog, 135 meter lang. De auto's en

motoren worden geparkeerd en we
lopen verder. Theo Verberne heeft
last van een loslatende zool van zijn
motorlaars en Marja krijgt materiaal
voor een noodreparatie. Ducttape –
don't leave home without it! Met dank
aan Jan van Dinteren.
De scheepslift overbrugt een niveauverschil van bijna 75 meter. Deze lift vervangt sinds 2002 de vier hydraulische
liften van het historisch Centrumkanaal,
en twee sluizen. Gelukkig worden de
hydraulische liften nog wel gebruikt
voor de pleziervaart. We ervaren het
tijdens de boottocht over het 'oude'
kanaal, waarbij we allerlei informatie
krijgen van onze gids Isabelle. Samen
met de schipper/bartender gidst ze de
boot naar het eindpunt van onze reis
over het kanaal.
Zaterdagochtend voor vertrek naar de
scheepsliften ontdekt Theo een platte band
bij de 1000S. Rechts-voor moet dus even
verwisseld worden.
Met deze oude scheepslift werd de rondvaartboot in de linker bak omhoog versast.
Links in de verte de nieuwe scheepslift
in Strephy-Thieu die gebouwd werd ter
vervanging van de vier oude scheepsliften.

Na de boottocht bezoeken we een
van de machinekamers, in dit geval
machinekamer nummer 3. Hier staan
pompen die aangedreven worden door
turbines die het hydraulische systeem
op druk houden.
Dan gaan we met een treintje terug
naar het beginpunt van onze tocht.
Moe maar voldaan kruipt iedereen
weer achter het stuur van de DKW, of
op de DKW-motorfiets, en worden de
motoren gestart om naar Brasserie 'La
Planche' te gaan waar we een vorstelijke broodje-hamburger-maaltijd
krijgen geserveerd. Na de pauze wordt
de toerrit naar eigen inzicht vervolgd.

De rondvaartboot legt aan bij machinekamer nummer 3 en de laatste oude
scheepslift op het kanaal. In het gebouw
krijgen de deelnemers een demonstratie en
uitleg over de werking van de scheepsliften.

Foto's beneden: De toertocht op de
zaterdag voerde ons niet alleen naar
de scheepsliften maar ook over diverse
Belgische kasseienwegen, voornamelijk
in de buurt van het Canal du Centre.

"MONSIEUR, MONSIEUR!'
Na een heerlijke en gezellige lunch
rijden we verder en al snel missen
wij een afslag op een rotonde. Een
groepje jongens van een jaar of
9-10 staat te kijken bij de afslag die
wij hadden moeten nemen. Meteen

D

e hydraulische scheepsliften zijn ontworpen
door de Brit Edwin Clark. Ze
werden tussen 1888 en 1917
gebouwd en overbruggen samen
een verval van zo'n 68 meter.
Alle vier de scheepsliften zijn
dubbel uitgevoerd met elk twee
scheepsbakken. Deze zijn met
een cylinder met elkaar verbonden, waarbij het gewicht van
de ene bak het gewicht van de
andere compenseert. Vanuit één
machinekamer worden twee
scheepsliften bediend. In 1998
zijn de vier liften toegevoegd aan
de UNESCO-Werelderfgoedlijst.
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komen ze achter ons aan, rennend,
of met de fiets, terwijl ze roepen:
'Monsieur! Monsieur!'
Hevig opgewonden en achterom
wijzend maken ze ons duidelijk dat
we de vorige afslag hadden moeten
nemen. Dat hebben we allang gezien,
maar dat houden we maar even voor
ons. Hoe oud is deze auto, vraagt
een van de jongens. In mijn beste
Frans vertel ik dat de auto zestig jaar
oud is. Ik zie aan zijn gezicht dat hij
een dergelijke ouderdom amper kan
bevatten. We bedanken de heren voor
hun welwillende hulp, keren de auto
en rijden terug. Zij zwaaien ons na,
wij zwaaien terug.

H

Soms voerde de toertocht over smalle
landweggetjes, al dan niet goed onderhouden, of zoals rechts, door kleine dorpjes
waar de lokale wegen dan wel weer prima
te berijden zijn.
Erik en ik besluiten de volgende
bezienswaardigheid, het hellend
vlak van Ronquières, over te slaan.
We willen nog tanken en een paar
flessen frisdrank kopen voor de terugreis morgen. En ik heb last van mijn
gekneusde knie. We nemen even
pauze en sluiten weer aan bij het
monument van Waterloo, maar wagen
ons niet aan de beklimming van de
heuvel – 226 treden!

et hellend vlak van Ronquières bestaat uit twee
bakken met water van 90 meter bij 12 meter
die elk ruim 5.000 ton wegen. De scheepsbakken
rijden als wagons over rails en worden met kabels
voortbewogen. Met dit hellend vlak wordt een verval
overbrugt van 68 meter. De helling zelf heeft een
lengte van 1.432 meter met een hellingsgraad van 5%.
Omdat elke bak een eigen contragewicht heeft,
dat onder de bakken doorloopt, kunnen de bakken
onafhankelijk van elkaar werken. Naast de helling
ligt een buis waardoor water stroomt dat een turbine
aandrijft, die de elektrische energie levert.

| 12 |

O

RELAXT NAAR HUIS
's Avonds weer een heerlijk diner in
het hotel, uitgeserveerd dit keer. Wat
een weelde! Dit hotel wordt binnenkort
verbouwd, hoor ik, maar ik zou niet
weten waarom. Hotel van der Valk ken
ik alleen, en dan nog van horen zeggen,
van de appelmoes met de kers erop,
maar ik vind het echt luxe en het eten
is geweldig. De wijn ook, trouwens.
Zondag. Het is alweer tijd om afscheid
te nemen. Met zonnig weer vertrekken
we richting Nederland. Een prachtige
binnendoor-route die John en Theo
uitgezet hebben, voert ons naar onze
eerste stopplaats van de dag bij café
l'Escale in Hélécine. De hele groep

p de heuvel van 40 meter hoog staat een gietijzeren leeuw, symbool van de overwinning.
Hij steunt op de wereldbol en 'kondigt de rust aan die
Europa heeft veroverd op de vlakten van Waterloo'.
Opgetrokken in 1826, symbolisch op de plaats waar
de Prins van Oranje gewond raakte op 18 juni 1815,
biedt de heuvel een uitzonderlijk uitzicht over het
Slagveld van Waterloo.
Aan de voet van de heuvel reconstrueert een herdenkingsmonument de gebeurtenissen die zich hier
hebben afgespeeld. Sinds 2015 is hier een 'interpretatiecentrum' met de naam Memorial 1815.

Foto linksboven: Zondagochtend, de
laatste dag. De koffers liggen in de DKW's
en in een lekker zonnetje start te terugreis.

Foto boven: De deelnemers nemen in
Hélécine. weer plaats in (of op) hun DKW
voor de laatste kilometers richting Weert.

Foto rechtsboven: De DKW's arriveren na
60 kilometer bij de eerste stopplaats van
de zondag bij café l'Escale in Hélécine.

past net op het terras. Onze voorlaatste
bonnen-voor-België worden tevoorschijn gehaald en iedereen bestelt
iets lekkers.

of ze Ad Vennix kunnen bereiken; die
zou de auto met hun auto-ambulance
kunnen ophalen. Maar helaas blijkt Ad
onbereikbaar. Uiteindelijk belt Rob zijn
verzekering. Die regelt vervoer naar
Nederland, ook voor Rob en Diana.
Helaas scheiden daar onze wegen;
Rob en Diana blijven bij de auto en de
rest gaat verder.

bekend staat als Chausseé d’Amour.
Ik vond het er niet erg liefdevol uitzien.
Verrassend was het wel. Gelukkig heeft
Sint-Truiden ook nog een Begijnhof; als
tegenhanger.

BLAUWE PRINSES ONWEL
Goed een uur later staat de korenbloemblauwe vierdeurs-1000 van Rob
Schoenmaker aan de kant van de weg.
We stoppen ook en horen dat de motor
zoveel herrie begon te maken dat Rob
er niet verder mee wilde rijden. Stationair klinkt het motortje nog prima, valt
Erik op. 'Nou, geef dan maar eens een
beetje gas', adviseert Rob. En inderdaad, dan komen er zware klopgeluiden
onder de motorkap vandaan. Verder
rijden zou waarschijnlijk een totaal
vernielde motor opleveren. Omdat we
intussen redelijk in de buurt zijn, proberen Ruud Vennix en zijn Annemiek

VEELKLEURIG BELGIE
We rijden door de plaats Sint-Truiden
en zien aan weerskanten van de weg
fantasieloze gebouwen met vitrine-ramen waarin schaars geklede vrouwen te
zien zijn. Het schijnt hier big business te
zijn, want het lijkt de enige bedrijfsvorm
die in deze straat wordt uitgeoefend.
De ramen zijn verlicht door gekleurde
TL-lampen. Eenmaal thuis ontdek ik via
Google dat deze Luikersteenweg beter

AFSCHEID
In Heusden-Zolder genieten we voor
het laatst tijdens deze rit van een
zonnig, Belgisch terras. Zo'n 50 kilometer later parkeren we weer bij 'De Sluis'
in Weert en is het clubweekend, de
Tour d'ascenseur zoals de gebroeders
Smeets dit weekend genoemd hebben,
officieel voorbij. Er wacht ons nog een
heerlijk koud en warm buffet en daarna
nemen we afscheid. Het was weer een
bijzonder mooi weekend. Bedankt voor
de perfecte organisatie, John en Theo
Smeets!
MONIQUE MENTINK
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Victoria Vicky standaard type 117

I

n het vorige blad werd u het verhaal
beloofd over de restauratie van Jonathans eerste bromfiets. Dat komt ook,
alleen niet nu. Want zijn huidige project,
de Victoria 117, gaat over anderhalve
maand mee naar het kampeerweekend. Als alles meezit, natuurlijk!
Na de DKW Hummel 101 van 1958,
met een DKW-blok, nu mijn brommer
met het 'Zweirad Union-motorblok',
uit 1960. Zo werd hij aangeboden op
2dehands.be. Na wat telefoneren en
onderhandelen heb ik deze brommer
gekocht en was ik eigenaar van een
Victoria Vicky standaard type 117.
Eenmaal in de werkplaats begon de
demontage, net als mijn zoektocht
naar nieuwe onderdelen en handige
documentatie. Na de demontage ben
ik gestart met het stralen van diverse
kleine onderdelen. Inmiddels zijn ook
de naven gepolijst. Dat was vooral

I

lastig bij de ribbels, maar daar heb ik
een handig hulpmiddel bij bedacht: een
stuk touw gedrenkt in polijstmiddel; dat
werkt erg goed.

Zweirad Union

n 1957 nam Odilo Burkart, het verliesgevende Victoria over. Korte tijd later
kocht hij ook Express in Neumarkt voor één
miljoen DM. Dankzij Friedrich Flick, kwam
hij ook in het bezit van de motorfietstak van
de Auto-Union (lees: de DKW-motorfietsen)
die in Ingolstadt werden gemaakt.
Op 8 november 1958 werd de Zweirad Union
opgericht. De productie concentreerde
zich in Neurenberg. Men produceerde
aanvankelijk de Victoria-bromfietsen Avanti,
Preciosa en Vicky, de Express-modellen en
de DKW RT 175 VS. Men concentreerde
zich steeds meer op lichte modellen tot
50cc (Mofa's, Mopeds en Mokicks). Burkart
verkocht een groot deel van de aandelen aan Faun, dat in 1962 grotendeels
eigenaar van de Zweirad Union werd. De productie van tweewielers liep
sterk terug. In 1966 verkocht Faun het bedrijf aan Fichtel & Sachs uit
Schweinfurt. Dat had in 1956 Hercules overgenomen. De fabriekshallen
van Hercules kwam nu ter beschikking van de Zweirad Union, maar er
werden vrijwel uitsluitend motorfietsen van Hercules geproduceerd. In
1968 werd de laatste motorfiets met het Express-logo gebouwd, in 1969
de laatste Victoria. Het DKW-logo werd nog gevoerd, vanwegde de goede
naam die dit merk wereldwijd had, maar door badge-engineering waren
Hercules en DKW-modellen vaak identiek.

Een Victoria Vicky type 117. Deze kan
zowel met een Vicky of een Zweirad
Union-blokje uitgerust zijn, zoals die van
Jonathan Swartele..
De nieuwe velgen zijn voorzien van
spaken en een paar dagen daarna is
de brommer weggebracht om opnieuw
te laten spuiten. Ook het chroom- en
verzinkwerk werd uitbesteed. Intussen
heb ik zelf de buddyseat vernieuwd.
Toen kwam het telefoontje dat de wielen
klaar waren. Ik heb ze opgehaald en de
volgende dag meegenomen naar mijn
werk om nieuwe white wall banden te
monteren.
Daarna was het motorblok aan de beurt.
Helaas bleek dat niet meer te redden
vanwege een gescheurd carter. We
zochten en vonden een nieuw, gereviseerd, motorblok op Marktplaats. De
verkoper en ik werden het eens en het
blok werd opgehaald. Nu wachten we
op een mail of telefoontje van de spuiter.
Met gemengde gevoelens, dat wel. De
eerste keer klopten de pinstripes niet,
dus moest de spuitklus opnieuw. De
spuiter had zich een beetje verkeken
op de klus, zeker qua tijd. Maar goed,
als het spuitwerk klaar is kunnen we
de brommer weer gaan opbouwen. Ik
hoop deze brommer helemaal rijklaar
te hebben voor het kampeerweekend.
JOHAN SWARTELE
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Onderdelenlijst Motorfiets

Nummer 100 - Juli 2018

31111 n
sierlijst achterbumper
30138 n
sierlijst alum nummerplaathouder
30722 n 6831.7870400000 sierlijst drempel
31244 g
sierlijst grill middenbalk
30474 n 6812 5564850000 sierlijst l.v.
30477 g 6812 5563360000 sierlijst midden deur
Inlichtingen en reserveren: zie pagina 2 van het clubblad voor
30485 n 6812 5563060000 sierlijst zij l a
telefoonnummers en e-mailadressen van onze aanspreekpunten.
30115 g 6803 4410600000 sierring knipperlicht
30957 n
silentblock
Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.
30887 n 6803.5626610000 slotplaat links
Grote delen uitsluitend afhalen. De DKW Club Nederland is niet
31333 g
snelheidsmeter kienzle
aansprakelijk voor het zoekraken van of beschadigingen aan de
30468 g 6820.2921000000 snelheidsmeter met tempmeter
postzendingen. Op verzoek verzekeren wij uw postzending.
31334
g
snelheidsmeter vdo
30487 g
spanningregelaar
30334 n 8861.3106000000 spanningregelaar
VERVOLGE LIJST AUTO-ONDERDELEN F89 / F91 / F93 / F94 / 1000
31020 n
spanningregelaar op dynamo
30602 g
spatbord achter links gaaf
7009 5584300000 ruit achter
f93 f94
22.65 30605 g
spatbord binnen rechts
6813 5860250000 ruit achter links
1000
6.80 31308 n 6815.
spatbord binnen voor rechts
6813 5870250000 ruit achter rechts
1000
6.80 30146 g 6820 7440200000 spiegel binnen
ruit deur links hardtop
1000 pan
6.80 30504 n 6831.7740100000 spiegel buiten links
ruit deur rechts hardtop
1000
6.80 30900 n
spiegel voet buiten
ruit houder draairaam set
1000 3=6
6.80 30171 n 1817 2050500000 spoorstang kogel
ruit slinger omegaveertje
1000 3=6
1.55 30021 n 6003.2050400000 spoorstang kogel linkse draad
ruit voor met knik
f 89 f 91
140.00 30129 n 6003.2050502000 spoorstang kogel rechtse draad
6820 7280100000 ruit voor panorama
1000 pan 100.00 30118 n 6003.2050301000 spoorstang verstelbaar
ruit voor vlak
3=6
56.70 30200 g 6403.3510000000 startmotor anker
6820 7250300000 ruit zij achter hardtop
1000
6.80 30562 n 8861 3313201000 startmotor lagerbus
ruit zij achter l+r met sluiting
1000 sp
50.00 30960 n 8861.3360100000 startmotor relais 6v
ruit zij l+r +lijst+rubber
universal
50.00 30305 n 6803 2033801000 stuurhuis ring set onder+boven
ruitenset v+a+l+r met lijsten
1000sp
600.00 31260 n
thermostaat
ruitensproeier pomp
1000
10.20 30196 g
thermostaat in huis
6820 3960101000 ruitensproeier tank
1000
2.25 30286 n
torsias lager
schakelaar in tellerkabel
1000 sax
15.00 30447 n
uitl achterdemper
6831 3840300000 schakelaar licht
f 102
11.30 30748 n 68311940201
uitl achterdemper 2'type
6820 3850100000 schakelaar remlicht
1000 3=6
3.60 31078 n
uitl achterdemper schuin
64034250210
schakelaar richtingaanwijzer/licht
3=6 f91
12.50 31079 n
uitl middendemper 2 cil
9330100790009 schakelhandle lagerbus boven
1000 3=6
7.00 31076 n
uitl middenpijp
6820 1708700000 schakelstang
1000 3=6
22.50 30683 n 6831.1901000000 uitl middenpijp 1'type
schakelstang compl
f 102
24.00 30164 n
uitl middenpijp verzinkt
schakelstang compleet napr
f 102
78.00 31342 n
uitl sierstuk
schakelstang nylon bus onder
3=6 1000
8.50 30762 n 8861.452.010000 uitl spruitstuk
6820 178360000 schakelstang nylon bus boven+onder 3=6 1000
18.00 31264 n 6812 2633900
uitl voordemper
6803 5451250000 scharnier deur pan. boven l+r
1000
30.00 31158 g
uitl voordemper
schokdemper 31.5 tot 41 cm
1000
20.00 31153 g
uitl voordemper
30227
30174
30175
30278
30046
30445
30015
31114
30183
30259
30105
30918
31268
30677
30642
30033
31197
30664
30316
30222
30797
30346
30914
30173
30258
30038
30110
30623

f93 3=6
3=6
f 102
1000s
1000 vlak
1000
1000
1000 3=6
f91 3=6
3=6 19583=6
1000 pan
3=6
1000
1000 3=6
3=6
1000 3=6
1000s
1000sp
1000
f 102
1000 pan
snellaster
1000 3=6
1000 3=6
f 89
1000 3=6
3 cil
1000
1000/3=6
1000
1000sp
f 102
3=6 1000
f 102
3=6 '55f-89 ?
1000
f 102
f 91
1000sp
1000sp
1000 3=6
3=6 1000
3=6 1000

95.00
7.50
6.80
40.00
6.80
6.80
11.30
4.50
20.00
2.25
10.00
11.30
10.00
12.50
25.00
25.00
75.00
22.65
35.00
10.00
40.00
18.00
15.85
20.40
20.40
36.30
6.80
1.10
22.65
40.00
20.00
45.00
65.00
350.00
30.00
80.00
34.00
43.00
15.85
35.00
10.00
56.70
350.00
350.00
175.00

31131
30790
30166
31211
30037
30289
31127
30563
31180
31307
30824
30661
30263
30232
31049
30019
30746
30364
31354
31135
30968
30421
30092
30031
30383
30384
30044
30775
30218
30738
30010
31234
31140
30517
30135
30256
31035
30516
31317
31041
30344
30106
30007
30072
30296

n
n
n
n
n
n
g
n
g
n
g
g
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
g
g
n
g
n
n
n
n
n
g
n
n
n
g
g
g
n
n

68032635710000 uitlaat bevestiging asbestring
v snaar oliepomp 8x475
6803 2428310000 veerblad achter boven
veergaffel + lagerbus
6803 2223300000 veergaffel teflon ring
2017 3620310000 verdelerkap f89 p/l
versn bak
8861 5409500000 versn bak kroon en pionwiel
versnellingsbak
6815.7408800000 voorfront onderplaat
water temp meter
water temp meter
water temp meter
water temp meter
water temp meter plug in kop
8861.2191800000 waterbuis driepoot
waterpomp afdichting (edelstaal)
8863.2170600000 waterslang
waterslang 1000 3=6 nos
6815.2170601000 waterslang boven
waterslang boven
waterslang boven
waterslang boven
8861 2170608000 waterslang boven
0900 2608737009 waterslang klem groot
0900 2605237009 waterslang klem klein
6403 1811100
waterslang onder
wiel sierringen set
wieldop
wieldop laatste type 1000 set van 4
6820 2470500000 wieldop na '62
wiellager voor
wisser aandr.as
6820 3951802000 wisser aandr.stang aan motor
6820 3951801000 wisser aandr.stang kort
6820 3951800000 wisser aandr.stang lang
6815.3950100000 wisser motor
6820 3951001000 wisser tussenlager
6003.4352500000 wisserarm
6803.4352410000 wisserarm rechts
6820 3950401000 wisserarm rechts
6820 3950401000 wisserarm rechts
wisserarm set van 2
6803 4350300000 wisserblad set chroom
6812 5633460001 zonneklep houder set

1000 3=6
1000 3=6
1000
1000 3=6
1000 3=6
f89
1000
1000
3=6
1000sp
3=6 1956
1000 pan
f 102
3=6 56
1000 3=6
1000 3=6
1000 sp
imosa
1000 3=6
1000 sp
f 102
1000 3=6
f 91
1000 3=6
1000 3=6
1000 3=6
1000 3=6
1000
snellaster
1000 jun
1000
3=6 1000
1000
1000
1000 pan
1000 pan
1000sp
1000 pan
f 91 ?
1000 pan
1000 pan
1000 pan
1000
1000
1000 3=6

0.50
10.50
11.30
30.00
2.50
9.05
49.90
22.65
150.00
100.00
60.00
25.00
34.00
125.00
15.00
5.65
82.50
7.50
30.00
47.50
4.50
43.00
22.65
48.00
2.60
1.90
30.00
15.00
9.05
120.00
4.50
35.00
15.00
2.25
2.25
2.25
21.75
4.50
15.00
5.85
4.50
4.50
10.00
15.00
18.00
31062
31299
31298
30326
30202
31142
30716
30539
30536
30826
31267
31214
30056
31269
31257
30324
30850
30134
30240
30221
30217
30572
30753
31217
31191
30537
31280
30466
31209
30462
30318
30398
31327
30707
30649
30639
30029
31017
30432
31270
30813
30084
30932

n
n
n
g
g
g
n
g
n
n
n
n
g
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
g
n
n
g
n
g
n
n
n
g
n
n
n
g
n
n
n
n
n
6030 0200700000

6001.6807200000

6001.7403706000
8821 4398500000
8845 4050105
6030.3870100000

6001.2926000000
6030 2926000000

6001.8910103013
6030.7720200000
6030.7720102000

6001.0214000000
6001.6400303000
6030.6400300000
6001 3441800000
6001 3442000000

aandrijfas kruisstuk
achterfront
achterfront
achterlicht lampdrager
achterlicht reflector
achterlicht set als nieuw !!!!
achterlichtglas oranje/rood
achterlichtglas rood/rood
achterpaneel
armleuning r. compl zwart
asbak
asbak
benz tank
benz tankdop met sleutel
benzinemeter
benzinemeter
bobine houder (3 op rij)
boek instruktie
bumperhoek linksvoor
bumperhoek linksvoor pikkeltje
bumperhoek rechtsvoor
carb aansluitbout dik
cilinder kop 45 pk waterpomp
claxon drukknop
claxon stuurring wit
deur
deur geleiding blokje nylon
deur links
deur opener binnen
deur rechts
deurkruk links met sleutel
deurkruk rechts blind
dorpels buitenkant
dynamo
dynamo compleet
dynamo spoelenhuis
embleem dkw f 11
embleem op motorkap
embleem tekst auto union
embleem tekst oooo koffer
fuse kogel boven
fuse kogel onder links
fuse kogel onder rechts

LIJST AUTO-ONDERDELEN JUNIOR / F11 / F12
f 11
jun
f 12
jun f11
junior
f12
junior
f 11
jun f12
junior
f 12
f12
f11
f 11
jun
f12
jun f11
f 12 45pk
junior-f11
f11-f12
f11-f12
f11 jun
f 12 45pk
f 12
jun
junior
f11 f12
f11
jun f12
f11
jun f11
jun f11
jun
jun f11
f 11
f 11
f 11
jun
f11 f12
f 11
f11 f12
f11 f12
f11 f12

43.10
50.00
50.00
3.40
3.40
100.00
20.40
6.80
43.10
1.10
15.00
10.00
22.65
45.00
24.95
24.95
2.25
25.00
275.00
45.35
275.00
0.00
100.00
12.50
10.00
22.65
20.00
11.30
10.00
11.30
40.00
25.00
10.00
22.65
34.00
22.65
18.00
40.00
18.00
22.50
38.00
38.00
38.00

30674
30587
31199
31255
30159
31014
30060
30672
31347
30113
30141
30331
30906
30940
30417
31124
30152
30459
30077
30839
30912
30283
30973
30831
30596
30604
30254
30622
30211
30076
30188
30558
30556
30554
31302
30058
30243
30315
30245
30249
30314
30313
31069
30990
30085

n
n
n
n
g
n
n
n
g
n
n
n
n
n
n
n
n
g
g
n
n
g
n
n
n
n
g
g
g
n
g
n
n
g
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

6001 1733200000 gas stang oog+klip
gaspedaal klemveertje
6001.7750201016 handgreep op dashboard
instrument paneel+teller+meters
6001 8910102000 inter.armleuning links
6001.7750400000 inter.handlus
60307070000
kabel handrem
6001 1707001000 kabel handrem voor
kabel koppeling
6001 1706200000 kabel koppeling
093301.00690009 kabel koppeling brugje in pedaal
6803 2552503000 kabel koppeling tot chassisno 58921
kabel schakel
kabel snelheidsmeter
6001.3860100000 knipper automaat
knipperlicht voor glas oranje rechts
knipperlicht voor glas oranje links
kofferdeksel
kofferdeksel
6030.7107200000 kofferdeksel sluiting
koplamp
koplamp
6001.3412211000 koplamp rand chroom
6001.3412202000 koplamp rand chroom
6001.3414106000 koplamp veer
6001.3414107000 koplamp veerblad
luchtfilter
motorkap blauw
motorkap met ril
oliepomp
8821 4300301000 oliepomp + reservoir
8861 4364100000 oliepomp draaiveer
8821 3861800000 oliepomp electr.aansluiting
8821 3861000000 oliepomp electr.controle
6001.6407000000 onderspoiler achterbumper
8801.4580100000 pakk inlaat
8801 4081000000 pakk kop 750 cc
pakk kop 800 cc
8821 4081000000 pakk kop 800 cc
8821 4081003000 pakk kop 800 cc overmaat
pakk kop 900 cc
pakk kop 900 cc
pakk set 750 cc
pakk set 800 cc
pakk uitlaat (3 aan een)

jun f11
2.25 30050 n 8821.2180100000 pakk waterbuis onder
f11 f12
0.45 30846 n 8801.2050101000 poelie helft
jun
10.00 30557 g
radiateur
f 11
125.00 30401 g
radiateur vin
jdl f11
2.25 30389 g
radiateur winterplaten
jun f11
2.25 31016 n
reflector rechthoek rood
f12
38.55 31022 n
relais grootlicht
junior
22.65 30096 n 6030.0500501000 rem ankerplaten
jun-f12
15.00 30667 n 6030.0509000100 rem blokken set
f11 f12
29.45 30372 n 8300200
rem cilinder achter polo
f11 f12
3.40 30338 g
rem cilinder voor
jun f11
11.30 30483 n 6001.0501000000 rem cilinder voor 22.2
jun f11
9.00 31132 n
rem hoofdcilinder 17mm
f11 f12
11.30 31043 n 6030.0537201000 rem leiding
junior
12.50 31042 n 6030.0537200000 rem leiding
f11 jun
9.05 30198 n 6030.0530200000 rem schijf (6 gaten)
f 11
9.05 31147 n
rem schijven set 4 gaats
f11
34.00 31220 n 6001.0503200000 rem schoen voor (zondr hevel) per 2
f11
22.65 30301 n
rem trommel
f 12
3.40 30216 n 6001.0240100000 rem trommel voor
jun 750
85.00 31004 n 6001.0509005305 rem voering
jdl
11.30 31003 n 6001.0509005000 rem voering
junior 750 25.00 31001 n 6001.0509006000 rem voering
jun dl f11
22.65 30149 n 6001.0533808000 rem voering voor
f11 f12
0.45 30864 n 6001.0609002000 rem zuiger
f11 f12
0.45 30053 n
reparatieplaat links
f12
11.30 30054 n
reparatieplaat rechts
f 11
18.15 30786 n
rubber aandr.as buiten
jdl
22.65 30097 n 6001 0281000000 rubber aandr.as buiten
f11 1000
11.30 30237 n 6001 0281001000 rubber aandr.as schuifdeel
f11 f12
18.15 31010 n 6001.7570501000 rubber afdekrand spatbord zwart
f11 f12
0.45 30937 n 6001.7510400000 rubber deur langs drempel
f11 f12
1.10 30841 n 6001.7517500000 rubber deurgreep
f11 f12
2.25 30070 n 6001 7517600000 rubber deurgreep groot
f11 f12
30.00 30069 n 6001 7517600000 rubber deurgreep klein
f11 f12
0.90 30843 n 6001.6835300000 rubber deurvanger
junior
11.30 30476 n
rubber draagarm boven
f 11
11.30 30872 n 6001.3483607000 rubber knipperlicht links
f 12
20.00 30394 g 6001.3483605000 rubber knipperlicht links
jun dl f11
11.30 31104 n 6030 7561100000 rubber kofferdeksel
f 12
19.00 31012 n
rubber kofferdeksel ???
f 12 45pk
48.00 30891 n 6001.1681000000 rubber manchet stuuras door bodem
junior
18.15 30319 n 6001 1681003000 rubber manchet stuurhuis
f 11 800
15.85 30026 n
rubber motorkap (8mm)
f11 f12
4.50 31325 n
rubber motorkap paravan
f11 f12
4.50
f11 f12
2.25
f11jun
11.30
jdl
1.10
jdl
2.25
f11 jun
15.00
f 11
15.85
f12
15.85
f 12
31.00
jun achter 10.20
f 11 junior 15.00
jun jdl f11
63.00
f 12
100.00
f 12
2.00
f 12
2.00
f12
22.65
f11 f12
72.50
jun f11
15.00
f11
13.60
jun f11
13.60
11.30
11.30
11.30
jun f11
11.30
f 11
0.90
junior
23.80
junior
23.80
f12 f102
21.00
junior
20.40
f11 f12
9.50
f11 f12
3.40
f11 f12
20.00
jun
0.65
jun 1000sp 2.70
jun 1000sp 1.55
jun f11
1.10
f11 f12
11.10
jun
3.40
jdl
1.10
f12
20.00
jun f11
22.65
jun f12
4.50
junior f11
22.00
junior
0.90
f11 f12
10.00

30277
30395
30321
30252
30253
30365
30361
30360
31052
30362
30001
30588
30350
30018
30219
30122
30956
30231
30229
30104
30406
30225
30103
30236
30235
30234
30233
30246
30242
30408
30409
30835
31094
30209
30594
31283
30204
30764
30107
31289
31288
31287
30472
31293
31292

n
g
n
g
g
g
n
g
n
n
n
n
n
n
n
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
n
n
n
n
n
n
n
g
n
n
n
g
n
n

6001 7121400000 rubber motorkapstang
6001.1735200000 rubber pedaal gas
6030 1715200000 rubber pedaal rem/kopp
6001 7511502000 rubber raam links
6001 7511503000 rubber raam rechts
rubber raam zij achter rechts
rubber raam zij achter rechts
rubber raam zij achter links
6001.7501401000 rubber raamlijst binnen links
6030.7501500000 rubber raamsnor horizontaal links
rubber radiator-vin
rubber rugleuning aanslag
6030 0251101000 rubber schokdemper
6030.0251101000 rubber stabalisator stang
6001 1605200000 rubber stuurhuis hardyschijf
rubber zijruit
ruit achter
ruit achter
ruit achter
6030 7250100000 ruit achter
ruit voor
ruit voor
ruit voor
ruit zij
ruit zij
ruit zij
ruit zij
6030 7552102000 ruit zij + rubber links
6030 7552103000 ruit zij + rubber rechts
ruit zij achter links
ruit zij achter rechts
ruitenwissermotor
schakelaar achteruitrijlicht
6001.3840800000 schakelaar knipper/dim
6030.0407000.00 schokdemper voor set 2st.
sierlijst klemmen
6001.7875500000 sierlijst raamlijst
6030.7873501000 sierlijst regenlijst rechts
sierlijst voorruit
6001.7402104
spatbord achter links
6001.7402108
spatbord achter links
spatbord achter links breed
spatbord achter links (slecht)
6030.7402207000 spatbord achter rechts
6030.7402211000 spatbord achter rechts smal+gaten

f11 f12
jdl jun
f11 f12
jun f12
jun f12
f11 f12
jun jdl
jun jdl
f11 f12
f 12
f 12
jun f11
f11
f 12
1000 jun
diverse
jdl
diverse
diverse
f12
jdl
junior
f12
diverse
diverse
diverse
diverse
f11
f11
jdl
jdl
jun f11
f12
jun f11
f12
f11 f12
f11 f12
f 12 ?
f12
jun jundl
jun jundl
f11 f12
f11
f11 f12
f11 f12

4.00
1.10
4.50
9.05
9.05
4.50
15.00
4.50
2.25
9.05
65.00
1.00
2.25
8.00
16.00
4.50
29.45
15.85
15.85
11.30
29.45
27.20
22.65
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
9.05
9.05
15.85
3.40
18.15
60.00
0.25
4.50
4.50
2.25
200.00
200.00
200.00
11.30
200.00
200.00
31291
31290
30606
30776
30099
31305
31304
31297
31093
30311
30376
30320
30317
30989
30653
30063
30325
30452
30515
31204
30281
30307
30068
30805
30506
30036
30005
30592
30744
30534
30308
31037
30282
31301
31285
31167
30265
30473
30048
30706
30950
30999
30280
31087
30355

n
n
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n
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n
g
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
g
g
n
n
n
n
n
n
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n
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n
n
n
n
n
n
n
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6001.7402109000 spatbord achter rechts
jun jundl
6001.7402105000 spatbord achter rechts
jun jundl
spatbord binnen links
f11 f12
spatbord binnenscherm rechts
junior
spatbord moerklem
f12
6030.7400500000 spatbord voor binnen rechts
f12
6001.7405005000 spatbord voor binnen rechts
jun f11
spatbord voor rechts polyester
f11 f12
spatbordrand (koplamp) links
jun 750
6030 7740100000 spiegel buiten links
f11 f12
6001.1603002000 spoorstang kogel binnen
f11 f12
6030 1606100000 spoorstang kogelkoppeling verstelb f11
6001.1603002000 spoorstang kogelkoppeling vast
jun f11
8801.3310100000 startmotor achterlager+koolborstels f 11 bosch
8801.3350100000 startmotor bendix div typen
jun f11
startmotor koolborstel ejc 0.8/6
f11
8801.3660100000 startmotor relais
jun f11
steenslag plaat chroom set
f11 f12
6001 8004200000 stuur afdekplaten boven/onder
f11 f12
6001.1609000000 stuurhuis afdichting set
f11 f12
stuurhuis kompleet
jdl
stuurwiel
jdl
6001 2170100000 thermostaat
jun-1000
torsias lager achter
f11 f12
torsias lager voor
f12 45pk
6001.0405000000 torsias lager voor
f11 f12
uitl achterdemper
f 11-12
uitl middenpijp
jun f11
uitl voordemper
jun f11
uitl voordemper
f 12
uitl voordemper 1' type
f 12
8801.5403400000 versn bak schakelmof
jun f11
versnellingsbak + kabels (trommels) jdl
6001.6106500000 voor front
jun 750
6001.6106501.30 voorfront rechts half
f11 f12
8845.2170601000 waterslang
f 12 45pk
waterslang boven
junior f11
waterslang onder
f12 45pk
waterslang onder f11 tropenuitvoering jun-f12
6030 2930100000 watertemperatuurmeter
f 12
wieldraagarm lagers zeldzaam
f 12 45pk
wiellager set compleet
junior
6001.3951015000 wisser arm as
f11
wisserarm zilverkleur set
f 12
6001 3950102000 wissermotor
f11 f12

200.00
200.00
45.35
22.65
0.00
50.00
50.00
75.00
5.00
49.90
11.30
45.00
20.40
11.30
15.00
1.10
22.65
30.00
22.65
45.00
23.80
2.25
20.00
15.85
45.00
42.00
295.00
40.80
405.00
410.00
113.40
6.80
38.55
300.00
100.00
17.50
40.00
25.00
25.00
64.95
20.00
25.00
4.50
11.30
15.85
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et die oude voertuigen van ons blijf je bezig. Het is natuurlijk je eigen
keuze om op pad te gaan met een auto of motor van meer dan vijftig jaar
oud. Dat betekent automatisch dat je onderweg wel eens aan de slag moet om
een en ander aan de gang te houden. Dan gaat de gereedschapskist weer open
en moet je met sleutel en schroevendraaier proberen wederom leven te blazen
in je DKW. Da’s niet zo erg, maar anderzijds is het heel prettig om je op of in
een betrouwbare DKW voort te bewegen. Een DKW zoals ik hem wil hebben:
instappen en in één keer naar Oostenrijk kunnen rijden. Ik denk dat je elke DKW
zo ver kunt krijgen, maar soms heeft het wat voeten in aarde.
MIJN F91
Mijn blauwe F91 is een DKW uit die
categorie. Na wisseling van aandrijving,
motor en remmen was de auto nog verre
van het beoogde eindpunt. Er volgden
nog een motorwisseling, een nieuw
stuurhuis en een nieuwe radiateur en
versnellingsbak. Die ingrepen leidden
tot een veel betere auto, waarbij de grote
karweien gedaan zijn. Nu volgden de
kleine verbeteringen.
Op een mooie dag trok ik de motorkap weer open om de ontsteking af te
stellen en het vlotterniveau te controleren. Ondanks dat het enkele jaren
geleden was dat ik de ontsteking van
een driecilinder had afgesteld, verliep
het karweitje van een leien dakje. De
Heel belangrijk: een juist vlotterniveau.

middelste cilinder stond exact op 2,5 millimeter voor bovenste dode punt (bdp)
bij uitgeslagen vlieggewicht. Omdat de
voorontsteking bij de 900 cc F93 motor
(die in mijn F91 gemonteerd is) iets
vroeger mag staan, zette ik door middel
van het verdraaien van de grondplaat
de middelste cilinder op drie millimeter.
Nameten van de voorste en achterste
cilinder leerde dat die daarmee ook precies op drie millimeter voorontsteking
stonden. Fluitje van een cent.
Vervolgens was de carburateur aan
de beurt. Ik was blij met het feit dat
deze carburateur (voor een prikkie
gekocht uit het clubmagazijn in Tweede
Exloërmond) in ieder geval niet meer
lekte, zoals het vorige exemplaar deed.
Daardoor moest na enkele dagen stilstaan van de auto altijd lang doorgestart

worden vooraleer de carburateur een
werkbaar brandstofniveau in de vlotterkamer had.
Nadat de motor even had gelopen,
schroefde ik het deksel van de carburateur af. Opletten dat bij het optillen
van het deksel er geen benzine in de
vlotterkamer loopt! Daardoor is de
meting niet zuiver. Het niveau, dat van
bovenzijde carburateur gemeten tussen
19 en 22 millimeter moet zijn, bleek liefst
27 millimeter te zijn. Dat verklaarde het
slechte starten. Na het verbuigen van
de koperen bevestigingsstrip van de
vlotter kwam het niveau te hoog uit. Nog
maar een keertje buigen. Uiteindelijk
was het niveau juist, wat veel invloed
bleek te hebben op het starten en lopen
van de motor.
ALSFELD
Als u mij vraagt wat ik het fijnste weekend van het jaar vind, zeg ik direct:
‘Alsfeld’. In die Duitse plaats vindt sinds
enkele jaren de jaarvergadering van
de Duitse zusterclub plaats. Het is een
ontmoetingsplaats van gelijkgestemden
uit diverse landen. Een weerzien met
vrienden. Heerlijk om weer bij te kletsen
en op de hoogte gebracht te worden
van ontwikkelingen en restauraties.
Met altijd veel ruimte voor gezelligheid.
Daarnaast is het dé onderdelenmarkt
voor DKW auto’s, vooral voor de naoorlogse modellen. Nergens worden zo
veel DKW onderdelen op één moment
en één plaats aangeboden. In Alsfeld
kom je ogen tekort. Je kunt het terrein
tien keer rondlopen en telkens zie je
weer andere onderdelen. Dat komt
natuurlijk omdat er telkens weer nieuwe
aanbieders verschijnen, maar ook
omdat je stands telkens op een andere
manier benadert en bekijkt. Net zoals
afgelopen jaren waren er ook enkele
nieuwe aanbieders en die zijn altijd
interessant.
Voordat ik samen met clublid Wim
Clemens naar Alsfeld reed op vrijdagochtend, had ik mijn vrouw gezegd
dat ik dit jaar niets zou kopen. Met
een knipoog natuurlijk, want ze kent
me intussen wel een beetje. Maar, het
moet gezegd, ik heb voor mezelf erg
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Weeshuis van eenzame DKW zuigers

n dit weeshuis staan de gegevens van nieuwe DKW-zuigers van twee- of
driecilinder DKW motoren, die bij de clubleden staan te wachten op hun
familieleden om sets weer compleet te maken.
Als u met uw weesjes in deze lijst wilt komen te staan, kunt u mij een mailtje
sturen: ericcox@ziggo.nl of u belt mij even via tel. 040-2041853. Hopelijk
staat dan in het volgende clubblad een lange lijst met zuigers van diverse
leden, die met elkaar contact kunnen opnemen. Onderstaand mijn weesjes:

Mooi hè, nieuwe zuigers? Nu nog een
zuiger 1 vinden...
weinig geld uitgegeven. Ik was ook niet
specifiek op zoek naar onderdelen voor
mijzelf, maar was meer aan het speuren
voor anderen. En dan kom je wel eens
wat tegen.
Voor clubvriend Eddy Minne uit België
vond ik een setje voorstoelen voor
zijn 55’er tweezitter cabriolet F91, in
de juiste kleur nog wel! Niet helemaal
‘tadellos’, maar na wat herstelwerkzaamheden zeker bruikbaar. Eddy was
er erg blij mee. Wim hielp ik nog aan
een reserve voorruit voor zijn F93. Die
moet je gewoon hebben liggen, voor
het geval dat.
Of ik zelf nog iets heb gekocht? Jazeker,
tussen een aantal gebruikte zuigers
vond ik drie nieuwe exemplaren voor
3=6 – ik heb ‘iets’ met nieuwe zuigers
-. Helaas geen complete set, maar ik
vind het niet erg om op jacht te gaan
naar ontbrekende exemplaren. Ik heb
De dynastart doet het weer... en hoe! Hans
blij en ik niet minder!
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Zuiger 2/3 KS 71,19 groot spoelgat

DKW F91

2x zuiger 2/3 Mahle 72,44 klein spoelgat

DKW F91/93

Kamzuiger KS Rechts 74,5

DKW F1, P15, SS600
ERIC COX

nu twee stuks Mahle 2/3, 72,44 met klein
spoelgat en zoek daarbij een zuiger 1.
Misschien heeft u in uw garage nog
zo’n zuiger liggen en bent u bereid daar
afstand van te doen. U zou mij daar erg
gelukkig mee maken.
De derde zuiger die ik heb gekocht is
een 2/3 maat 71,19 met grote spoelgaten, fabricaat Kolbenschmidt. Die mag
van mij naar een nieuwe eigenaar, liefst
in ruil tegen de door mij gezochte zuiger.
Nu ik daar zo over denk: misschien
moet ik maar eens een weeshuis voor
eenzame, ongebruikte DKW-zuigers
gaan oprichten. Zuigers van tweecilinder of driecilinder DKW’s, die op zoek
zijn naar hun familieleden om de set
weer compleet te maken. Gewoon een
schema met gegevens van eigenaar
en welke zuigers hij heeft. Dan kunnen

leden met elkaar contact opnemen om
sets compleet te maken. Ik zal er elders
in dit blad aandacht aan besteden.
VERDER MET DE F1
Na enkele weken ‘rust’ gingen collega
Hans en ik op een dinsdagavond weer
verder met de F1 motor. We tilden
hem op de werkbank en schroefden
de dynastart weer los, ditmaal om de
grondplaat goed vast te zetten. Dit
verliep zonder strubbelingen. Vervolgens probeerden we de dynastart weer
uit met mijn – te dunne – startkabels.
Zonder bougies ging de dynastart
steeds sneller draaien, maar met
dichtgedrukte bougiegaten trok hij het
niet meer.
Een week nadien probeerden we het
opnieuw, ditmaal met dikke startkabels van Hans. Dat gaf een iets beter
resultaat, maar nog niet goed genoeg.
Meting gaf aan dat zowel de plus- als
de minkabel een verlies van iets meer
dan een halve volt had. Dan komt er
te weinig spanning op de dynastart
te staan om hem door de compressie
heen te krijgen. Vervolgens sloten we
een dikke massastrip op de min aan
en een dikke kabel op de plus. En dat
werkte! Nu gooide de dynastart de
krukas met een fijn tempo rond, ook
met gemonteerde bougies. Hier zou
de motor op moeten kunnen starten.
Conclusie: zorg voor een minimale
weerstand in je 6 volt installatie.
Nu kon de motor weer gemonteerd
worden. Een hele klus wederom, die
niet in één avond te doen was. Maar
het was wel fijn om alles weer te monteren met de gedachte dat de motor
binnen afzienbare tijd voor de eerste
keer zou lopen.

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik
een avond aan het plannen om met de
Hans de laatste zaken aan de motor
aan te sluiten, waarna die gestart kan
worden. U zult op het verslag daarvan
moeten wachten tot het volgende clubblad. Wellicht plaats ik echter eerder
al een filmpje op internet, ondanks dat
ik niet zo veel affiniteit met dit medium
heb. Maar ja, de eerste keer de motor
starten is wel een moment…
Het plan is verder dat de F1 deze zomer
de eerste meters bij mij in de straat
gaat rijden. Dat zal zeker een bijzonder
moment zijn!
RT139 OP SCHOOL
En toen… stond er bij ons op school
ineens, tussen alle nieuwerwetse plastic
bromfietsen, een DKW RT139! Wat
geweldig, dat een van mijn leerlingen
de keuze laat vallen op ouderwetse,
Duitse kwaliteit boven Oosters of Italiaans plastic. Het bleek om Michaël te
gaan, een eerstejaars student Automotive Engineering. In een gesprek
met hem gaf hij aan veel plezier te
beleven aan het echte schroeven aan
onderdelen als een carburateur of een

H

ontstekingsspoel. Mooi hè? Nu praten
we elke les wel even over zijn DKW
en over het merk en tweetakt in het
algemeen. De laatste keer luisterden
veel leerlingen naar wat Michaël en ik
te melden hadden. Dat is toch erg mooi
bij jongens die over enkele jaren achter
de digitale tekentafel zitten en moderne,

Op de parkeerplaats voor tweewielers van
mijn school: een RT139!
volledig elektrische auto’s ontwerpen.
Nu eens kijken of ik Michaël aan een
motorfietsje kan krijgen…
Wordt vervolgd
ERIC COX

Verkrijgbaar in de DKWinkel
et is de DKWinkel gelukt om enkele exemplaren van een bijzonder boek aan te schaffen: De Munga-6 boeken.
U kon er in het vorige blad al iets over lezen, maar nu kunnen we u meer laten zien.
‘Der etwas andere LKW' is de ondertitel van het boek van Ullrich Märker, die over
zijn boek vertelt: 'In een periode van een jaar heb ik een boek over DKW MUNGA
6 samengesteld en mijn gedachten, herinneringen, bevindingen en onderzoek op
papier gezet. We weten allemaal dat er al veel is geschreven over de DKW MUNGA,
maar niet alles was noodzakelijkerwijs correct of volledig. Vaak bleken beweringen bij
nadere inspectie niet te kloppen, verkeerd geïnterpreteerd of onvolledig onderzocht.
Ik heb een poging ondernomen om een informatief naslagwerk te maken.
De MUNGA 6, de 6-persoonsuitvoering, is het meest zeldzame type. Waarschijnlijk
hebben velen van jullie nog nooit een '6' gezien. Hij is naar mijn mening het meest
interessante type – ingezet in het leger, door de burgerbescherming, de bezetter
in Berlijn en door de politie - maar voor alles was hij wereldwijd het betrouwbare
werkpaard van de land- en bosbouw.
Laat de inhoud je verrassen! Het boek telt 128 pagina's, meer dan 220 foto's en illustraties, veel interessante en wellicht ook nieuwe informatie!' Prijs: € 17,95, exclusief
handling- en verzendkosten.
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Toerrit Brabant
Ontspannend toeren langs de Bergsche Maas

S

oms zijn er van die toerritten, die
je lekker ontspannen kunt rijden.
De toerrit Brabant op zondag 17 juni
was zo’n toerrit van onze eigen DKW
club. Mathieu Tanken, Anton en Joke
Straver, de organisatoren, hadden het
net als vorig jaar weer dik voor elkaar.
De prettige ontvangst met koffie/thee
en appelgebak viel al meteen in de
smaak bij de aanwezige deelnemers.
Ik telde vijf DKW-auto’s en een stuk
of acht motorfietsen, waarvan zes
DKW’s. Voor een bezemwagen was
ook gezorgd. Een BMW, volgens mij
van het type 2000, sloot de rij van
de colonne om eventuele gestrande
tweewielers op een aangekoppelde
aanhangwagen weer mee te nemen.
Gelukkig hoefde deze niet in actie te
komen. DKW’s zijn nu eenmaal, mits
goed onderhouden, betrouwbare
voertuigen.
Met een tien minuten vertraging startte
de toerrit en reden wij, gelukkig in
droog weer, de eerste kilometers.
Deze voerden van café ‘Het Snoekske’,
gelegen vanaf een waterrijke omgeving
in de buurt van Waalwijk, richting het
westen. De eerste plaatsen die door-

De motoren worden gestart voor de eerste
kilometers van de Brabantrit.

kruist werden waren Capelle, Waspik,
Raamsdonk en zo naar Geertruidenberg. Vanaf een van de randwegen
kreeg je al een goed eindruk van
Geertruidenberg. Volgens mij een leuk
stadje en daarom des te jammer dat de
geplande lunch, wegens een parkeerverbod op de markt, geen doorgang
kon vinden. Maar uiteraard hadden de
organisatoren voor een vervangend
adres gezorgd dat na ruim anderhalf
uur rijden bereikt werd.

Deze pauzeplaats, lag aan de Bergsche Maas, een rivier die wij regelmatig
met onze DKW’s in het vizier hadden.
Rijden langs of rondom een waterrijk
gebied is altijd leuk. Normaal heb je op
een zondag op de (dijk)wegen, die het
omringende land beschermen tegen
eventueel hoog water, nogal eens last
van fietsers, maar dat bleek gelukkig
nu helemaal niet het geval. Misschien
omdat het bewolkt weer was en de zon
zich helemaal niet liet zien.
Vanuit België kwam Norbert Vermeiren
met zijn 1000S Coupé de Luxe naar
Waalwijk.
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De rit verliep voornamelijk over rustige
wegen, dus heerlijk ontspannend rijden,
zo ook voor Annemiek van Hoof en Ruud
Vennix in de DKW Junior, bouwjaar 1961.

De deelnemende motorfietsen op de pauzeplaats gelegen aan de Bergsche Maas.
De motorfietsrijders zaten nog aan de
lunch toen de DKW-automobilisten
alweer het contactsleuteltje omdraaiden

voor de laatste kilometers na de pauze.
Ook nu weer konden we al rijdend
genieten van een rustig en mooi landschap en na weer een uurtje rijden
werd na een totale afstand van ongeveer 85 kilometer, de startplaats aan

Sluitingsdatum kopij
21 september
Uw advertentie en/of kopij per post opsturen naar
Redactie DKW Club,
Smisserstraat 22, 6031 AE Nederweert
of per e-mail naar:
redactieDKWclub@chello.nl

de Valkenvoortweg in Waalwijk weer
bereikt. Het zonnetje liet zich nog heel
even zien en op het terras konden we
nog een consumptie genieten totdat
de regendruppels de overhand namen.
De autorijders besloten hierop, het was
inmiddels 16.15 uur, elk richting huiswaarts te keren. De motorfietsrijders
hadden op dat moment nog behoorlijk
wat kilometers voor de boeg, helaas dus
in de regen, en de autobezitters hebben
hun niet meer op de eindbestemming
gezien. Jammer dat daarom de organisatoren niet persoonlijk bedankt
konden worden voor hun inzet zodat
de deelnemers weer een mooie DKWdag hadden. Ik kan iedereen aanraden
volgend jaar ook deel te nemen, want
met de organisatie zit het gewoon goed!
JOHN SMEETS
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Uw hummelende reporter
Duikt in de archieven van het type 116-126

M

ijn zoektocht door de archieven
nadert zijn einde. We zijn bij de
laatste Hummel aangekomen, bekend
onder de naam “de Luxe”.
Deze laatste Hummel werd opgevolgd
door de DKW RT 139. De eersten
van deze modellen zijn voorzien van
een DKW motorblok, latere modellen
met een Sachs motorblok, of was het
eerste blok tevens een Sachsblok met
het opschrift DKW? Deze RT 139 gaat
met enkele aanpassing verder onder
de naam Hercules K50. Ik hoor jullie
zeggen en de 115, de Spoetnik, de 118,
de Sport, de Avanti, en de… Dat klopt,
maar van deze modellen heb ik weinig
tot geen documentatie en staan qua
onderdelen te ver van de Hummel af.
Bij de DKW Hummel de Luxe heeft het
frame nummer 116 100 06 27 en het

lijkt veel op het frame van de 116, 123
tot en met 125. Sowieso lijken deze
vier modellen veel op elkaar. De 123
tot en met 125 hebben toch een ander
nummer: 116 100 98 25. Ik heb geen
verschillen kunnen ontdekken. Wie van

jullie weet het verschil tussen beide
frames? Wat wel opvalt is een afdekplaat die over de kabels onder de tank
wordt geplaatst. Deze is nieuw op dit
exemplaar en heeft nummer 116 961
05 01. De “de Luxe” is uitgevoerd met
een remlicht en de remschakelaar heeft
nummer 116 380 40 01; met bijbehorend
stopachterlicht “Hella” met nummer 116
340 12 01. Verder is de benzinetank uitgevoerd met knierubbers met nummer
136 181 40 10.
Het framedeksel heeft een duidelijke
wijziging ondergaan. Bovenaan zitten
nu twee lipjes in plaats van een, en
heeft nu nummer 116 110 31 01/10. Dit
framedeksel is mooi afgewerkt met het
embleem “de Luxe”, mooi van metaal.
De doorvoerrubbers van de aanzuigbus, de kabels en de benzineslang
hebben geen wijzigingen ondergaan.
Dit geldt ook voor de standaard. De
kettingkast is breder geworden en van
een onderste en bovenste deel naar een
achterste en voorste deel gegaan. Het
achterste deel heeft nummer 115 140 83
Voorzijde van een folder van de DKW
type 116-126.
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10 en het voorste deel heeft nummer 115
140 82 05. De swingarm achter heeft
nu nummer 115 140 04 10 en is wat
robuuster geworden. De schokbreker is
nu 116 040 01 00 en zijn van het merk
“Telax”. De afdekplaat met nummer 116
101 26 00 ging naar afdekplaatje 116
149 76 01. Hierdoor is het achterspatbord aangepast en heeft nu nummer
136 110 11 01 en hierop bevindt zich
de transfer “Hummel” met nummer 115
947 05 05. De duo-voetsteunen gingen
van 102 100 25 98 naar 115 100 25 00.
Het typeplaatje heeft nummer 09
113 947 00 00 en dit valt me nu pas
op. Vanaf type 113 heeft dit plaatje
nummer 113 947 00 00 en bij de DKW
Hummel type 116 wordt dit aangevuld
met de voorafgaande 9. Dus terug de
archieven in, waarom is dit? Wat is de
reden hiervan? Bij het bestuderen van
de onderdelencatalogus wordt duidelijk
dat de plaatjes blanco geleverd worden
en dat de handelaar zelf voor invulling
moet zorgen. Mooi, ook weer helder.
De voorvork lijkt weinig veranderingen
te hebben ondergaan. In de koplamp
is nu een afdekplaat geplaatst met
nummer 136 157 41 00. Het koplamphuis ging van nummer 116 150 38 10

naar 116 150 38 11. De oorzaak hiervan is de snelheidsmeter. Deze ging
van nummer 107 291 05 00 naar 927
291 05 01 en deze is wat groter. Deze
Hummel heeft een metalen stuurplaat
die we ook zagen bij de DKW Hummel
Sport, 116 125.
Het “Zwerad Union” embleem met
nummer 115 947 03 00 is vervangen
door het “DKW” embleem met nummer
116 947 10 02. In mijn vorige artikel over
de 116 125 schreef ik dat het schakelhandvat begon met nummer 805 150 26
00 en dat 805 mogelijke een verwijzing
zou zijn haar het motortype 805. Bij de
DKW Hummel de Luxe heeft hetzelfde
schakelhandvat nu nummer 115 150 26
00. Geen idee wat hier de reden van is.
Het voorspatbord is gelijk aan die van
de DKW Sport, de 116 125. De uitlaat
is gelijk aan de DKW Hummel TS en TS
Luxus. De wielen zijn ten opzichte van
zijn voorgangers, de DKW TS, de Luxus
en de Sport ongewijzigd gebleven. En
dat was het dan wel wat de veranderingen aan deze laatste Hummel betreft.
Bron: Onderdelencatalogus nr. 7,
DKW de Luxe 116 126
HUUB BUSSCHERS

Uw redacteur wenst u allen een mooie
koele zomer met heerlijk gekoeld ijs en voor
wie op vakantie gaat: veilige kilometers al
dan niet met uw DKW.

G

roeten uit ?

Uw redacteur ontdekte deze
leuke foto op het Internet, maar
kon helaas niet achterhalen in
welke plaats deze DKW F91,
bouwjaar 1955, destijds gefotografeerd is.
Weet u in welke straat en/of
plaats deze F91 Sonderklasse
geparkeerd staat? Misschien
komt een van de lezers de grote
winkel op de achtergrond met de
naam Busch bekend voor?
Weet u het antwoord, stuur dan
even een berichtje naar uw
redacteur, dan wordt uw antwoord in het volgende clubblad
geplaatst.

DKW F91
bouwjaar 1955
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De dynastart
Het onbekende wezen

I

ntussen is hij zeker al drie keer
opnieuw uitgevonden. Door Japanners, door BMW of door Sachs. Als starter-dynamo, als vliegwiel-licht-start-ontsteking of gewoon als ‘DynaStart’.
Bijvoorbeeld ook als elektrische variant
van hybride-aandrijvingen. Hierbij is de
oerversie van de dynastart al meer dan
zeventig jaar oud. Friedrich Münz, de
oprichter van de Luma-Werke AG in
Stuttgart ontwikkelde de dynastart in de
jaren twintig. Jörgen Skafte Rasmussen
verkreeg in 1931 het alleenrecht voor
deze dynastart en liet deze in de net
aan het publiek voorgestelde voorwielaangedreven DKW F1 inbouwen. Toen
Friedrich Münz niet lang daarna het
faillissement moest aanvragen, kocht
Rasmussen de Luma-Werke AG. Met
de oprichting van de Auto Union AG, juni
1932, werd de Luma-fabriek in Stuttgart
ook mee overgenomen, want dit was
de enigste fabriek was waar dynastart
geproduceerd werd. In 1934 verhuisde
de dynastartproductie van Stuttgart
naar Chemnitz in het nieuwe Auto Union
Electro-Werk aan de Rösslerstraße (de
voormalige Schüttoff motorfietsfabriek).
Zelf reed ik als tienjarig jochie in een
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DKW F7, die ook uitgerust was met
een dynastart, elektrisch in de garage
van de fabriek van mijn ouders op en
neer zonder te vermoeden wat voor
een betekenis deze aandrijving ooit
zou hebben. Waar de startknop zat,
hoe men de versnellingen koos, ja dat

Doorsneemodel van een DKW F7, bouwjaar 1938.
had ik mij allemaal afgekeken. Rustig
reed de wagen voor- en achteruit. Zo
Motor van de DKW F8, bouwjaar 1939.

Doorsneemodel van de motor en versnellngsbak van een DKW F5, bouwjaar
1935. Links, op de krukas bevestigt, de
complete dynastart.
leerde ik het verschil tussen de eerste
en de derde versnelling kennen en
gelukkig bemerkte niemand dat ik het
was die er voor zorgde dat de accu
telkens leeg was.
Vaak heb ik gehoord dat de dynastart
een mooi apparaat is maar ook moeilijk
en dat deze zijn nukken zou hebben, en
iemand die er geen verstand van heeft
kan er beter met zijn handen vanaf blijven. En dat terwijl dit apparaat eigenlijk
een normale gelijkstroommachine is,
echter wel twee in een, wat in het in
het begin verwarrend maakt.
Daarom wil ik proberen een lans voor de
dynastart te breken, want dit apparaat
verdient dit. Telkens weer als ik aan
het tanken ben bekijk ik dat gladde,
zilverkleurige poolhuis van mijn F8
waarbij ik mij realiseer dat in dit apparaat alles zit wat een klassieke motor

als management nodig heeft. Waarom
is men hier van afgestapt? Een startmotor en dynamo is een apparaat waar
men vier extra lagers, bendix, poelie,
v-snaar met spanner, twee huizen met
bevestiging, schroeven en nog een
aandrijving voor de verdeler nodig heeft

en dan nog afgezien van de kabels en
nog een poolhuis.
Bij de dynastart is het anker als een
klok – als buitenloper – gevormd wat
het elektromagnetische principe geheel
los laat. Dit anker heeft een eenparige
wikkeling, die zowel de starterstroom
alsook de kleinere dynamostroom
transporteert. Die verdeelt de collector.
De strator echter, bevat de veldwikkeling, namelijk drie poolparen met
dikke leidingen voor de starter en drie
leidingen voor de dynamo, maakt niet
uit, of 6 of 12 Volt.
De leidingen in het anker of rotor liggen
in axiale richting en ‘snijden’ bij hun
draaibeweging de krachtlijnen, die uit
hun radiaal aangebrachte elektromagneten naar buiten komen, respectievelijk weer naar binnen gaan. Dat gebeurt
in elke conventionele startmotor of
dynamo. Denk aan ijzervijlspaanders.
Met de druk op de startknop krijgt het
anker de accuspanning. Er vloeit een
grote stroom, die dichte krachtlijnvelden
opwekt en een grote kracht in het klokanker ontwikkelt. Hiervoor zijn anker
en veldwikkeling ‘in serie’ geschakeld.
Loopt het anker na het aanslaan van
de motor als dynamo, werkt deze schakeling niet. De veldwikkeling ligt dan in
parallelsluiting, dat wil zeggen van de
stroom die in het anker opgewekt wordt,
mag net zoveel stroom voor de opbouw
van het magneetveld afgeleid worden
dat hierbij de juiste laadspanning voor
onze accu ontstaat en dat onafhankelijk
van het toerental en mogelijk constant.
De dynamo in de dynastart brengt 0 tot
De twee hoofdbestanddelen van de
dynastart: links het anker en rechts de
wikkelingen.
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150 Watt. Onafhankelijk van de laadtoestand van de accu regelden dat vroeger
de contacten in de patronen, en nu de
zogenoemde vlakregelaar. Zouden
wij geen regelaar hebben, dan zou de
spanning aan het anker proportioneel
met het toerental toenemen, de dynamo
overbelast worden en zonder zekering
doorbranden.
Tenslotte moeten we nog twee paar
koolborstels noemen, het ene paar voor
de startstroom en het andere voor de
laadstroom. De rest is brave mechaniek
en poolhuis. Buiten de reeds aanwezige krukaslagers worden verder geen
mechanische delen gebruikt.
De dynastart is helemaal niet ingeDe motor met versnellingsbak van de DKW
F89 L Schnellaster voorzien van een Noris
poelie-licht-start-ontsteking.

wikkeld als deze goed gemonteerd
wordt. De hierbij noodzakelijke, maar
niet altijd gebruikte zorg kan deze in
verlegenheid hebben gebracht. Hoe zei
Lenin het ook alweer? “Vertrouwen is
goed, maar controle is beter”. Dit geldt
niet alleen voor levensmiddelen. Het is
de kern van onze kwaliteitsgarantie bij
alle technische apparaten. Natuurlijk
ook bij de dynastart.
Bij de controle van de dynastart hoort
het elektrisch testen van het klokanker
en de veldwikkelingen op ijzer- en wikkelsluiting alsook op de juiste weerstanden. De reparatiehandboeken (DKW
Front-Antriebwagen, uitgegeven door
de Auto Union einde van de 30-er jaren,
of voor de F8/F9 personenwagen van
VEB-AWZ door Fv Leipzig 1955) geven
meer duidelijkheid. Men kan natuurlijk ook vertrouwen op een technisch

Grondplaat van de dynastart met de klemaansluitingen.
Schema van de dynastart met links als
startmotor en rechts als dynamo

iemand die zich gespecialiseerd heeft
op het reviseren van dynastarters.
Echter wij kunnen zelf ook een en ander
doen met behulp van normale in de
handel verkrijgbare meetapparatuur.
Het klokanker maken we met wasbenzine en een stofzuiger eerst zuiver
van restanten van de koolborstels en
we controleren op breuken tussen de
lamellen van de collector alsook op
andere mechanische zaken. Vergeet
hierbij ook niet de veldspoelen. De
koolborstels moeten licht veren en
minimaal 12 mm lang zijn. Het beste
is om deze te vernieuwen. Hierbij hoeft
de collector niet spiegelblank te zijn en
mag deze enkele groeven hebben. De
koolborstels passen zich automatisch
na verloop van tijd aan het profiel aan.
De weerstand van de veldwikkelingen
tussen de klemmen DF en D+ is 2,7
tot 3 Ohm. De startspoelen liggen
met minder dan 0,01 Ohm buiten het
meetbereik. Tegen massa test men
met een ‘pieper’. De weerstand moet
dus oneindig zijn. Deze test doet men
in uitgebouwde toestand tussen de
M7-aansluitbouten en de grondplaat.
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De DKW dynastart, hier in zijn laatste
uitvoering met verdeler. Deze was vanaf
augustus 1953 in alle F89 viergangmodellen ingebouwd.
Bij het anker meet men tussen de
koperlamellen en de naaf.
De aanduiding van de klemmen is het
jammer genoeg niet helemaal duidelijk.
Deze zijn in de loop van de tijd van de
F1 tot de F89 gewijzigd. Het overzicht in
het kader, afkomstig van de DKW Elektrodienst uit 1953, geeft hier meer uitleg.
Ik heb hierbij in de schakelschema’s
de betekenissen uit de na-oorlogstijd
gekozen (DF – 30 – D+), omdat deze het
meest voorkomen (in verbinding met de
vlakregelaar). FEK overigens staat voor
Fahrzeug-Elektrik-Karl-Marx-Stadt).
Nu naar de mechanische kwaliteiten,
waar natuurlijk ook storingen of fouten
kunnen zitten. Let hier bij de montage
op, natuurlijk ervan uitgaan dat de
lagers van de krukas in orde zijn, dat het
klokanker juist op de conus zit. Oudere
machines zijn meestal beschadigd
en zouden er groeven op de geharde
conus zichtbaar zijn, moet deze weer
glad gemaakt worden met behulp van
een slijpsteen. Bij een wissel zou ik de
conus toucheren om de zitpassing te
controleren. Indien nodig wordt met
slijppasta iets nageholpen. Het resultaat
laat zich in de vorm van matte vlakken
zien hoe en waar de conus draagt.
Verder dient men de centreerbussen in
de huisdelen te controleren. Vanwege
de kleine magneetspleet tussen de rotor
en de polen moet een concentrische
zit gewaarborgd zijn. Beschadigingen
moeten daarom met een schraper en
vijl verwijderd worden. Bij het gemonteerde klokanker moet dan gecontroleerd worden of dit mooi rond loopt. In
de eerder genoemde handboeken zijn
de volgende toegestane toleranties
terug te vinden: klokanker: 0,06 mm
als maximale afwijking bij ronddraaien;
Tekening van het magneetveld in de
dynastart.

Overzicht klemaansluitingen dynastart
Wagentype
DKW F4 tot F8 vooroorlogs *)***)
IFA F8 / P70 FEK/IFA **)
DKW F89 (1953) *)
DKW F89 / F89L, SLAZ Noris **)****)
DKW F89L *)

Veld
20
DF
Geen
Geen
DF

Starter
Geen
30
30a
Geen
Geen

Accu
1
D+
51
1a
D+

*) Voorschakelweerstand op stratorwikkeling
**) Voorschakelweerstand in vlakregelaar
***) Patronenregelaar
****) Poelie-Licht-Start-Ontsteking
collector: 0,01 als maximale slag. Hierbij
ben ik mij niet zeker of deze waarden bij
de huidige motoren nog aangehouden
kunnen worden. Het zijn dus aanknopingspunten.
Bij de daaropvolgende inbouw van de
grondplaat met de magneetspoelen
alleen in de juiste positie werken, zodat
men nergens aanstoot, de koolborstels
er niet uitvallen en dat er geen vuil meegenomen wordt, want daar beneden is
het meestal vies.
Met deze aanwijzigen hoop ik duidelijk
gemaakt te hebben dan men zorgvuldig
te werk gaat. Dit loont zich omdat men
bij een latere storing dan weer onder het
rechter spatbord moet duiken en zoals
bekend is dat niet altijd even gemakkelijk. Ik ben er echter van overtuigd
dat men dit kan vermeiden. Ten slotte
voor diegenen die graag nog eens het
principe van de magnetische inductie
willen weten, dat natuurlijk ook in de

dynastart plaatsvindt: een willekeurige geleider L die wij in het klokanker
ingebed zien, wordt door de motor in
de draairichting door de krachtlijnen
van een dynamomagneet bewogen.
Hierbij ontstaat de spanning U, die wij
voor de laadstroom I nodig hebben.
De in de pijlrichting vloeiende stroom
bouwt op de geleider L een cirkelvormig
krachtlijnveld in pijlrichting op. Voor de
geleider zijn beide krachtlijnen gelijkgericht (naar boven). Ze stoten zich
af. Achter de geleider echter zijn deze
tegenovergesteld. Ze trekken zich aan.
De zo ontstane magnetische krachten
moeten dus door de motor als prestatie
aan de dynamo overwonnen worden,
anders krijgt men geen laadstroom.
Voor het management zorgt hier de
Regler-Schalter.
Auteur: Hans Wentzel
Vertaling:
JOHN SMEETS
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Nieuwe leden
2018009 heeft een achternaam die in ons clubgeheugen
zit gegrift. Mark Hoskens, juist de zoon van Door en Hans,
meldt zich aan met de DKW RT 250S die Hans zo’n 30 jaar
geleden gerestaureerd heeft. Mark gaat de motorfiets de
komende winter volledig overspuiten zodat deze er weer fris
bij staat. Als schadehersteller moet dat prima in orde komen.
De tweewieler met framenummer 00109503 draagt het
Nederlands kenteken SZ-33-33 en is van bouwjaar 1957. A
2018010 vult het voertuigenbestand aan met een Auto
Union 1000 Super, bouwjaar 1964 met chassisnummer
6820141016. Via de vorige eigenaar van deze blauw-witte
DKW met kenteken JN-09-73 kwam Evert Wassink in kontakt met onze club en nam het besluit zich aan te melden.
Altijd een verstandige beslissing als er nog wat werk aan
een voertuig is, want zo moet er aandacht besteed gaan
worden aan de bodem en de dorpels. Adres: Telgterweg 20

V

FEHAC helpt bij voertuigen-identificatie

oor voertuigeigenaren een nachtmerrie: eindelijk
is de restauratie klaar maar de RDW geeft geen
kenteken omdat de identiteit van het voertuig twijfelachtig is.

MOTORFIETSEN VAAK DE KLOS
Motoren zijn veel vaker dan auto’s niet op de schroothoop
beland. Een motorfiets zet je nu eenmaal wat makkelijker
weg in een oude schuur dan een auto, laat staan een
vrachtwagen. Jaren later komt er dan een onooglijke
roestig vehikel tevoorschijn. Maar de ware liefhebber
kijkt daar doorheen en restaureert de motor dan weer in
oude luister. Vaak zijn de papieren incompleet, de motor
ligt er los bij en het framenummer is niet meer leesbaar.
De fabriek bestaat al lang niet meer en er zijn geen
archiefgegevens. Advies is dan: vooral van afblijven.
Niet aankomen tot de RDW een vooronderzoek naar
de identiteit heeft gedaan. Dat doet de RDW vooral ook
vóórdat de restauratie is begonnen en dat kan zelfs bij
de mensen thuis. Dan is de motorfiets nog in zijn oorspronkelijke staat en is er niet aan geprutst en is er dus
ook niets verprutst.
VEEL ERVARING MET VOORONDERZOEK
Bij de FEHAC komen veel van de problemen terecht,
die voertuigeigenaren hebben met het krijgen van een
kenteken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt
in de praktijk voor. Muizen die de papieren hebben
opgegeten, dezelfde framenummers die op meer voertuigen voorkomen, losse typeplaatjes, framenummer en

| 26 |

2018011 is helaas wat karig met de gegevens over de DKW
die hij meebrengt. Wat wij wel weten is dat Rienk Wiersma
een RT 250/2, bouwjaar 1954, in zijn bezit heeft. Adres:

motornummer horen niet bij elkaar. De RDW houdt dan
eerst een zogenoemd ‘vooronderzoek’ á € 42. Maar het
is wel zaak goed voorbereid te zijn als dat vooronderzoek
plaats vindt en u niet met de mond vol tanden staat als
bijvoorbeeld gevraagd wordt wat het bouwjaar is. Al jaren
geeft de FEHAC op verzoek een ‘bouwjaarverklaring’ af
en de praktijk leert dat het vooral motorfietseigenaren
zijn die van deze dienst gebruik maken.
FEHAC DOCUMENT ONDERSTEUNING VOERTUIG
IDENTIFICATIE (DOVI)
Het bouwjaar vaststellen is maar een stukje van de
identificatie. Er wordt nu door de FEHAC begonnen met
een uitgebreidere dienstverlening: DOVI en die mooie
afkorting staat voor document ondersteuning voertuig
identificatie. Dat houdt in dat na onderzoek door specialisten een document met daarin een duidelijk advies wordt
afgegeven over de identiteit van het voertuig. Er wordt
met motorfietsen begonnen omdat daar in de praktijk het
vaakst problemen mee zijn, maar de identiteit van een
auto vaststellen doen deze specialisten net zo goed. Met
dat advies in de hand komt de voertuigeigenaar goed
voorbereid naar het vooronderzoek door de RDW en
naar de kentekenkeuring. Deze dienstverlening kost een
lid van een FEHAC-club € 25 en voor een niet-lid € 100.
Dus: eerst DOVI, dan vooronderzoek door de RDW en
na dit alles pas restaureren. Er is dus hulp voorhanden
om de identiteit vooraf al vast te stellen. Een DOVI kunt
u aanvragen via secretariaat@fehac.nl

In goede staat
Te koop diverse onderdelen voor DKW F7 o.a. geslepen
motorblok met zuigers, pakkingen w.o. koppakking, koppelingsplaten, stuurhuis, messing busjes, 5 stuurstangkogels,
contactpunten, koolborstels, 8 bougies, 4 bobines, div.
6V-lampen, 8 liter SAE 40 olie, speciaal gereedschap en
een onderdelenboek. 710.
Te koop gevraagd DKW 1000 motorblok, compleet of
een kaal blok. Bied aan veel gebruikte onderdelen voor
DKW RT-typen en enkele RT 98-motorblokjes. Ad Vennix,

Te koop Auto Union DKW 1000S coupé, bouwjaar 1958,
origineel Nederlands kenteken ZD-11-80 en originele lak.
De DKW is rijklaar en goed onderhouden, maar staat 99,9%
van de tijd in de garage dus wordt het tijd hem/haar te
verkopen, prijs n.o.t.k. Martien Verbree, tel. 079-3612103

Te koop DKW RT 175, bouwjaar 1954, Nederlands kenteken
ZE-50-50. Bertes: bolwerksmolen@gmail.com

Te koop integraal motorhelm, maat L met geïntegreerd
ventilatiesysteem en zachte voering voor optimaal comfort,
thermoplastic ABS buitenschaal, UV-bestendige lakafwerking, gesp en vizier met snelsluiting, goedgekeurd volgens
ECE R22-05 norm, in nieuw staat en slechts enkele malen
gedragen, levering inclusief opberghoes, vraagprijs € 25,-.
Tevens te koop zwarte motorlaarzen, 40 jaar oud maar in
uitstekende staat, maat 41-42, rits achter, leren gespen van
achteren over de vree, onder de rechter laars zit een kickstarterplaat, vraagprijs € 50,-. Jan Golsteijn, tel. 06-47599357.
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