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Voorwoord van het bestuur 

 
Inmiddels is het alweer 4 December als ik dit aan het 
typen ben. Er is in de tussenliggende tijd erg veel 
gebeurd waarvan ik jullie op de hoogte wil brengen.  
Sommigen zal het al wel opgevallen zijn dat je geen 
nieuwsbrief heb mogen ontvangen.  
We hebben tijdens de ALV afscheid genomen van 
onze secretaris Rob Reumkes. Niet zo definitief dat hij 
geen lid meer is van de club, maar wel zodandig dat 
hij geen tijd meer heeft voor zijn taak in het bestuur. 
Zijn taak wordt nu waargenomen door vice-voorzitter 
Jan van der Meij. Geen probleem, echter het bestuur 
is nog verder uitgedund nu algemeen bestuurslid (en 
redacteur van ons clubblad) Jaap van Dijk ons per 1 
november heeft verlaten. Jaap heeft aangegeven 
(door drukte in zijn persoonlijke leven) niet voldoende 
tijd te kunnen vrijmaken voor de club. Ik wil Jaap 
hierbij hartelijk bedanken voor zijn inzet en hoewel ik 
zijn beslissing betreur accepteer ik hem. Jaap heeft 
een aantal jaren in het bestuur gezeten en zich vooral 
ingezet voor de nieuwsbrief. Met zijn vertrek zijn we 
als bestuur voor een accuut probleem gesteld.  Dus 
bij deze een oproep: Heb je interesse om je club 

ook daadwerkelijk te ondersteunen door het 

investeren van een klein beetje tijd en 4 maal 

per jaar vergaderen, meld je dan vooral aan bij 

ons. Wij kunnen het niet alleen! Zo het hoge 
woord is eruit.  
Wat hebben we verder de afgelopen maanden 
gedaan? Ik zal niet alles behandelen maar een paar 
dingen springen er toch uit: De Harz was erg 
succesvol, veel leden heben meegedaan aan dit 
evenement. Te zien aan de foto’s heeft men zich goed 
vermaakt! Verder hebben we ons 10-jarig jubileum 
groots gevierd met een mooie toertocht en 
aansluitend een boottocht. Een gezellige barbecue ’s 
avonds werd goed bezocht. Helaas was het weer op 
zondag van dien aard, dat we het voor verstandig 
hielden om de (technische lastige) toertocht af te 
blazen. Deze tocht hebben we later dit jaar alsnog 
gereden. Als dank had de organisatie nog een leuk 
(motor gerelateerd) afscheids cadeau. Bij deze wil ik 
nogmaals mijn dank uitspreken voor Carolien van der 
Kuijp en Pieter Lankhuijzen voor de organisatie van 
dit evenement.  De mega toertocht is dat jaar overzee 
gegaan door ook Texel mee te nemen in de route. 
Helaas was ik niet in de gelegenheid anders had ik me 
zeker aangemeld.  Alhoewel de ladies day niet 
doorging door gebrek aan vrouwelijke deelnemers 
heb ik tijdens de Zuid-Holland toertocht toch volop 
dames gezien. Wellicht dat in 2013 er weer een ladies 
day kan zijn.  

Voor de driehoekstoer was aanvankelijk veel animo, 
maar toen de datum werd aangepast zakte de animo 
duidelijk terug. Uiteindelijk is de tocht met 3 deelnemers 

vereden, een dieptiepunt voor de tourcommissie. Laten 
we proberen dit te vermijden en voorkomen dat 
mensen in de organisatie teleurgesteld worden en af 
gaan haken.  
De herfstlichttoer heb ik door een vergissing 
mijnerzijds moeten missen. Ik dacht namelijk dat de 
toertocht op zondag was, maar hij bleek dus op 
zaterdag te worden gereden. Jammer Arie, volgend 
jaar weer?  
De laatste toertocht van dit jaar was de snertrit. Deze 
is, op verzoek van de toercommissie, verhuisd van 
begin dit jaar tot aan het eind van dit jaar, maar ging 
vanwege het slechte weer en gebrek aan deelnemers 
niet door.  
 
Persoonlijk heb ik het afgelopen jaar veel tijd 
gespendeert aan het restaureren van een oude suzuki 
GS550 uit 1978. Deze is volledig uit elkaar gehaald 
(tot en met de krukas uit het motoblok aan toe)  en is 
weer helemaal als nieuw opgebouwd. Ik vond het een 
erg leuk en leerzaam project. Ook vond ik het erg 
therapeutisch werkje naast mijn drukke andere 
werkzaamheden. Onderstaand het eindresultaat.   
 
Het gehele verhaal kun je, in detail, nalezen op het 
forum 
 
Als laatste wil ik het belang van een voltallig bestuur 
nogmaals benadrukken en roep vrijwilligers op zich 
aan te melden. We kunnen  het niet zonder jullie! 
 
Groetjes Marc van der Kuijp, voorzitter SVcc 
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Algemene clubinformatie 

 

Bankrekeningnummer:  62.93.60.073 
Ter name van:   SV Contact Club te Emmen 
IBAN-code:    NL 14 ABNA 062 93 60 073 
BIC-code:    ABNANL2LA 
 
Bij contributiebetaling a.u.b. uw lidmaatschapsnummer 
vermelden op de overschrijving.  
LET OP: Lidmaatschap is minimaal 1 jaar en contributie geldt per 
kalender jaar. Uitschrijven kan altijd, maar de contributie dient 
voldoen te worden per kalend. 
 
 
Lidmaatschap:    € 20,- per jaar ◄ OOK IN 2013! 
Gezinsleden (2e en volgende  
leden uit één gezin/ één adres) € 10,50 per jaar 
Minimum bedrag donateurs:     € 5,- per jaar  
Toezending clubblad per post  € 5,- 
 
Per lid wordt één clubblad verstuurd per e-mail. Donateurs 
ontvangen wel het clubblad, maar hebben geen stemrecht voor 
de club en ontvangen ook geen clubpas. 
 
Wie, wat, waar? 

 
Algemene zaken, voorstellen, acties, PR 
Marc van der Kuijp, Voorzitter 
Watergraaflaan 71 
4731 WJ Oudenbosch 
�: +31 (0165) – 320671 
�: voorzitter@svcontact.com 
 
Secretariaat 
Jan van der Meij, interim Secretaris  
�: secretaris@svcontact.com 
 
Financiële zaken 
Peter van der Kleij, Penningmeester 
�: penningmeester@svcontact.com 
 
Treffens, technische dagen en evenementen 
Jan van der Meij, Vice-voorzitter 
�: vicevoorzitter@svcontact.com 
 
Toercommissie 
Pieter Lankhuijzen, Voorzitter Toercommissie 
Erik ten Kate Lid Toercommissie 
�: toercoordinator@svcontact.com 
 
Clubblad 
Marc van der Kuijp, Voorzitter 
�: nieuwsbrief@svcontact.com 
 
Webmaster   
Arie Peele   
�: webbeheer@svcontact.com 
 
Ledenadministratie 
Carolien van der Kuijp 
�: ledenadministratie@svcontact.com 
 
Bestuurlijke mededelingen worden gedaan via: 
- Het SVcc clubblad 
- De website (http://www.svcontact.com) 
- Het SVcc forum (http://www.svcontact.com/forum)  

Evenementen lijst 2013  

 

Suzuki SV Contact Club 

 
Hieronder vind je onze evenementenlijst van het 
motorseizoen van 2013. Helaas hebben we eind oktober de 
laatste rit van het jaar gehad, maar wel met mooi weer! 
 
Houd de website en het volgende clubblad in de gaten voor 
een overzicht van de evenementen die we voor 2013 in 
petto hebben. 
 

Evenement   Op of van t/m 

 

Motorbeurs Utrecht   donderdag 21 februari 
     zondag 24 februari  

 

ALV + toerrit   zondag 24 maart  

  

Vlaaientocht   zaterdag 20 april 

 

Noord-Holland toer  zondag 28 april 

 

5-Landentoer   donderdag 9 mei 

     zondag 12 mei 

 

De Mega Toer   zaterdag 25 mei 

  

VMTC Motary*   zaterdag 8 juni 

 

Duorit    zondag 23 juni 

 

Twente Toer   zondag 30 juni 

 

Veluwerit    zaterdag 13 juli 

 

De Driehoek Toer  zaterdag 24 augustus 

     zondag 1 september 

 

TTvhN    vrijdag 13 september 

     zondag 15 september  

 

Najaarstoer   zondag 6 oktober 

 

Herfstlicht Toer  zaterdag 26 oktober  

  

Snertrit    zondag 24 november 

 

Alle tourtochten worden gereden met in achtneming 
van het tourregelement. Zie hiervoor onze website  
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Vanaf de eerste keer in 2007 ben ik al een vaste 
deelnemer aan de (kortweg) TTvhN en daarbij werd ik 
in dat eerste jaar vergezeld door betere helft 
Janneke. In 2008 was m’n zoon Rinze m’n rijdende 
compagnon en 2 jaar later in 2010 was ik de enige uit 
dit nest. In 2009 is dit evenement niet gehouden. 
Janneke had ons, door problemen met de knie in 
zowel 2008 als 2010, weliswaar vergezeld met de 
auto, maar da’s toch anders. In 2011 waren we 
gelukkig weer samen vertegenwoordigd maar dit jaar, 
2012,  spant de kroon. Want het hele gezin, alle 5(!) 
waren dit jaar op de eigen motor aanwezig.  

Dag 1 

 
De reis begon ook voor ons wat hectisch, zo op de 
vroege ochtend. De jongste had haar papieren thuis 
laten liggen dus we splitsen de groep op. Janneke 
samen met Rinze en Anne rechtstreeks naar de Keet 
van Heerde en de overige 2 met een kleine omweg. 
Het noodlot sloeg ook meteen toe want voordat we 
Almere uit waren had Debbie zich al spontaan 
onderuit geremd, een paar honderd meter van onze 
eigen Motoport. Daar werd de SV weer snel reisklaar 
gemaakt met een provisorisch gerepareerd 
schakelpedaal èn nieuwe en betere banden zodat 
Debbie en ik met enige vertraging konden beginnen 
aan de TTvhN. In Havelte bij de lunch kwamen we 
allemaal weer samen, waarna we in 3 groepen aan 
het 2e deel begonnen. De reis voerde ons via plaatsen 
als Uffelte en Diever door het Nationaal Park Drents-
Friese Woud om vervolgens via Goengahuizen (wie 
kent het niet?), Easterwierrum en Tzum in Bolsward 
bij het vertrouwde Hotel De Wijnberg aan te komen. 
Moe maar voldaan is het avondmaal aangevallen 
waarna onder het genot van een drankje nog het 
e.e.a. verder is gekeuveld  

De 5e Toertocht van het Noorden  van 28 t/m 30 september 2012 

Plus natuurlijk nog een andere serie clubleden v.l.n.r.: 
Rudy, Janneke, Renzo, Jan, Jeroen (intro), Maikel, Daniël, Rinze, Patrick, Debbie, Anne, Erik, Rob en organisator Anton. Patrick was 
vanwege familie omstandigheden retour huis gegaan en Pieter ontbreekt op de foto i.v.m. een spontaan ingepland familiebezoek in de 
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Dag 2 
Vandaag begon de dag met een lekker ontbijtje 
inclusief eitje zodat we er weer goed tegenaan 
konden. We hadden inmiddels ook wat uitbreiding 
ontvangen omdat Tanita, Arie en Teun waren 
aangeschoven om ons gedurende één of twee dagen 
te vergezellen. Deze tweede dag van de TTvhN heeft 
standaard een rondrit door de provincie Friesland. 
Anton had zich wederom behoorlijk uitgesloofd en een 
lange (358km) evenals een korte variant (241km) 
beschikbaar gesteld. Gezien de prima 
weersomstandigheden werd door 2 groepen gekozen 
voor de eerste en wederom in 3 groepen vertrokken 
de deelnemers richting de Friese Zuidoost hoek 
waarbij de Bocht Fan Molkwur bij Stavoren net werd 
afgesneden. Via Lemmer, Nationaal Park De 
Weerribben met het plaatsje “Nederland” en 
Oosterwolde tijd voor een stop bij de uitbater van “De 
Drie Provinciën”. Daarna ging de route verder naar 
het Kollumerland, rond Dokkum om bij Snakkerburen 
de hoofdstad Leeuwarden te doorkruizen. Via 
Mantgum en Easterein werd uiteindelijk weer 
Bolsward bereikt voor een tweede dolle avond. Daar 
staat het zootje ongeregeld van de club namelijk 
garant voor.  

veel gesloten. Koffie vonden we ook dit jaar bij 
Restaurant Poortman te Veeningen en een geschikte 
locatie voor de lunch bij Dalfsen hoewel een andere 
groep al wat had gevonden in Ommen (nèt buiten de 
route….). 
Vanuit onze luie stoeltjes konden we een andere 
groep nog horen en zien, maar dat was het dan ook. 
Is ook niet erg want bij de volgende stop spreken we 
ze dan meestal weer wel. De route werd vervolgd via 
Zwolle naar het zuiden om uiteindelijk via Deventer 
weer naar het noorden af te buigen. Niet erg want 
da’s nou net even een stukje langs de altijd leuke 
IJssel. Bij Wapenveld is het dan bijna afgelopen met 
de pret want daar begonnen de laatste kilometers 
naar Heerde. In restaurant “De Vier Jaargetijden” 
kwamen de laatste volhouders uiteindelijk weer bijeen 
voor een afsluitende snack of maaltijd alvorens 
richting huis te gaan. Want ook deze TTvhNoorden zat 
er weer op, met het beste weer ooit. Anton, nogmaals 
bedankt voor de organisatie en de ritten, en volgend 
jaar graag weer. 

Dag 3 
Kwam alweer veel te snel want dat is natuurlijk al 
weer de laatste dag TTvhN. Gelukkig hadden we nog 
een mooie rit voor de boeg dus na het “ontbijtje met 
eitje” vertrokken we wederom naar het zuiden om via 
Lemmer de provincie Overijssel binnen te trekken en 
De Weerribben opnieuw te doorkruizen. Het was 
alleen wat lastig om een geopende lunch locatie te 
vinden want in dit gedeelte van het land, met 
plaatsen als bijvoorbeeld Staphorst, is er toch vrij 
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Met mooi weer reden we naar Peter Sip, alwaar we 
verzamelden. Marc en ik waren bij lange na niet de 
eersten, de straat stond al vol motorfietsen van 
andere clubleden, wat bijkijks trok in de buurt. Peter 
en zijn vrouw Sylvia stelden gastvrij hun huis open 
en ontvingen ons met koffie, broodjes en nog meer. 
Nogmaals hartelijk dank daarvoor. 

De opkomst was groot, we reden volgens mij in drie 
groepen en ik reed in Patrick z’n groepje mee. We 
hadden goed weer, prima temperatuur en een mooie 
route. Opvallend op de dijkweggetjes was weer eens 
het verschil in reactie van automobilisten. Sommigen 
maakten ruimte door even aan de kant te gaan, zodat 
de hele groep er langs kon. Anderen bleven stug in 
het midden rijden, liefst met een slakkegangetje. Vlak 
voor de lunchstop hadden we zo’n automobiel voor 
ons en met wat moeite konden we er toch veilig 
allemaal langs. Toen we stopten voor de lunch en 
betreffend autootje ons voorbij kwam, kon het 
echtpaar niet nalaten ons de les te lezen over ons, 
naar hun mening, onveilig rijgedrag. Pfff, onveilig ... 
als je niet harder dan 40 km/u durft, dan ben je een 
gevaar op de weg (en een obstakel). 

Zuid-Holland Toer 
 
Of ik nog een stukje wil schrijven over de Zuid-
Holland toer. Pff, da’s toch al zo’n maand of drie 
geleden, maar ach ... ik zal mijn best doen. 
 
Na lange tijd besloot ik weer eens mijn SV mee te 
nemen. Vanwege o.a. rugklachten heb ik dit jaar pas 
één of twee keer met de SV gereden, verder met de 
GS500 en de GSX650F, omdat ik de sportieve zit op 
de SV650S nog niet lang kon volhouden. 



 

 

Pagina: 7 

Halverwege de route moesten we wachten voor een 
openstaand bruggetje. Toen heb ik toch maar aan 
Marc gevraagd even van motor te wisselen, want ik 
wilde wel de tocht uitrijden en dat ging me op de SV 
niet lukken. Op de GSX650F wel. Dat is geen 
spannende fiets om te rijden, maar wel lekker 
comfortabel en relaxed, bovendien met zat vermogen 
om onze club makkelijk bij te houden . 
 
Bij de late koffiestop kwamen we nog dorpsgenoten 
tegen, die ook lekker aan het toeren waren. Bij een 
aantal van jullie wel bekend: Mary-Jeanne en Ton 
van MJK.  
 
Bij het eindpunt in Vlaardingen stond Jaap van Dijk 
ons op te wachten. Hij reed niet met de toertocht 
mee, maar vond het wel leuk om nog even te komen 
kletsen, getuige bijgaande foto.  
 
We hebben die dag heerlijk gereden. Peter en Sylvia, 
nogmaals bedankt voor de gastvrijheid. Patrick 
nogmaals bedankt voor de route. En alle andere 
aanwezigen: bedankt voor de gezelligheid. En voor 
alle heren: het aantal deelnemende dames lijkt dit 
jaar op een hoger gemiddelde dan ooit uit te komen, 
ook tijdens de Zuid-Holland toer heb ik er toch zeker 
vijf gespot. 
 
Groetjes, 
Carolien 
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De laatste week van augustus stond de Driehoektoer 
op het programma. Uitvalsbasis was hotel Post in 
Oberdrauburg in Oostenrijk, niet ver van Slovenië en 
niet ver van Italië. Vandaar de naam, toertochten 
door 3 landen vanuit het hotel. Begin mei waren er al 
9 aanmeldingen binnen, met nog een paar potentiele 
kandidaten. Echter medio juni, net terug van de 15-
landentoer, stond de teller op 3. Ik heb de andere 2 
enthousiastelingen, Teun en Rob gevraagd of we de 
trip in ieder geval door zouden willen laten gaan ook 
als er niemand meer bij zou komen. We hadden er 
alle drie veel zin in. Ook het hotel deed niet moeilijk 
en zag ons graag komen. Aldus geschiedde!! En zo 
gebeurde het dat we met 3 SV's (ja inderdaad 100% 
SV) van start gingen. Van deze 3 gingen Teun en Rob 
met auto en aanhanger zodat alleen ik (Pieter) over 
was om in mijn eentje de aanrijroute in 2 dagen te 
rijden. Nu had ik de route van de eerste dag al met 
Erik, Janneke, Tanita en Jeroen gereden in mei, het 
begin van onze 15-landen toer. Ik was al weer ver-
geten hoe mooi deze route was (door al dat moois 
wat 4 weken lang daarop volgde in voor ons nieuwe 
landen als Montenegro, Albanië en Griekenland). Het 
weer was de eerste dag heel mooi en om 8h in de 
ochtend reed ik weg vanuit Zeeland.  

DriehoekToer 

Na een kleine 9 uur rijtijd en 685km kwam ik in het 
hotel aan. Teun en Rob waren er al.We hadden ge-
lukkig kamers besproken, want het hotel was vol. In 
Gebsattel, toch een klein dorp was net die avond een 
hardrock-metal event op 5 minuten lopen van ons 
hotel. Na het diner zijn we daar gaan kijken en heb-
ben onze dorst gelest. Ik zelf ging eerder terug naar 
onze kamer want ik wilde mijn bagage herverdelen: 
toch maar een grote tas in de auto meegeven en een 
wat kleinere daarvoor in de plaats. Er was de 2de 
dag regen voorspeld! 
 
Het had 's-avonds tijdens het concert ook al wat 
geregend. gelukkig was het bij vertrek kort na 9h 
nog droog. De route van dag 2 naar Oberdrauburg 
was geheel binnendoor, geen autobahn, en 522km 
lang. De route was vooral in Duitsland en begin van 
Oostenrijk nog weer mooier dan de 1ste dag.  Iets 
meer dan 8h rijtijd en weinig stoppen, zodoende was 
ik toch al om 18h20 bij het hotel. Teun en Rob waren 
ook nog maar net aangekomen. Ze hadden een eind 
omgereden om met de aanhanger meer snelweg te 
kunnen pakken. Het weer was steeds dreigend maar 
het begon pas in Oostenrijk te regenen en pas de 
laatste 50km heel hard.  
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De hotelbaas was heel vriendelijk en kwam tijdens 
het voortreffelijke diner langs met allerlei kaart-  
materiaal en voor ieder een panoramaticket. Je krijgt 
dan ieder 4 tickets voor gratis tolpassen. Gelukkig 
was het de volgende dag weer schitterend weer en 
daarom de eerste toerrit maar meteen 360km ge- 
reden, in 6h rijtijd. Door Italië en Slovenië. Deze 
route had ik zelf samengesteld/gemaakt aan de hand 
van een mooi traject Supertoer (destijds met Erik, 
Janneke en Michiel) en een deel route van hotel. Na 
het diner werden we door de (zoon van de ) hotel-
baas met andere gasten per huifkar, getrokken door 
een oude tractor, gebracht naar even buiten het 
dorp, waar we rondleiding en uitleg kregen van hun 
boerenbedrijf (bv self-supprting in energie, zelfs  
energieleverancier voor aantal bedrijven uit op-
brengst van enorm perceel bos!) waarbij verschil-
lende(5!) glaasjes schnapps aangeboden werden. 
Dag 4 hebben we de Grossglockner ronde gereden 
via Obertauern. Hiervoor moesten we 2 pano-
ramatickets gebruiken. Een prachtige route bij op-
nieuw schitterend weer, van 325km en 4h49 rijtijd. 
Supersnel gereden, gemiddeld 66km/h en bij mij 
180km/h max. Gelukkig bleek dit later geen finan-
ciele gevolgen gehad te hebben. Je kunt in Oostenrijk 
vrij ongestraft te keer gaan als je maar voorzichtig 
bent rond de bebouwde kommen. Dag 5 zou een heel 
bijzondere route worden, grotendeels door Slovenië, 
te beginnen met de Wurzenpas, 1073meter (a de-

manding but fun route with its narrow, twisting roads 

and gradients of up to 18%) en de Vršič pas, met 
1611 meter de hoogste pas van Slovenia met 48 
haarspeldbochten waarvan de meesten nog kasseien 
in de bochten hadden! Onderweg prachtige ver-
gezichten rijdend in het Triglav National Park. Met 
name de afdaling en daarna vlogen we ongeneerd 
hard over de smalle bochtige wegen. Kan daar nog 
ongestrafd! Zie hiervoor de filmpjes straks op de mo-
torbeurs in Utrecht. Teun, die voor reed vond een 
prima lunchstop. Daar bleek ik in mei al geweest te 
zijn tijdens de 15-landen trip. We waren toen zo 
drijfnat dat wij door de zeer vriendelijke bediening 
die zichtbaar medelijden met ons hadden, naar een 
conferentiezaal gebracht werden en dat voor alleen 
het nuttigen van warme chocolademelk met 
slagroom. Nu heerlijk op het terras een warme scho-
tel genuttigd. Hiervandaan verder  richting Italië, 
waar we vlak voor de grens nog een uitstapje wilden 
maken naar een chalet op 1906 meter hoogte met 
een schitterend uitzicht op de 2677 meter hoge Man-
gart. We moesten hiervoor tol betalen. Helaas zijn we 
hier niet gekomen. Er ging een rood lampje branden 
in dashboard en de koelwatertemperatuur was op-
gelopen tot bijna 130 graden. Lekke radiator, einde 
motorrijden voor mij. 

Op de smalle bergweg kunnen keren en afgedaald 
met motor uit. Gebeurde allemaal rond 15h in de 
middag (we hadden toen 200km gereden) en om een 
lang verhaal kort te maken, om 23h waren Teun en 
ik terug in het hotel. Er stond daar voor ons nog een 
koude schotel klaar!!  SV via wegenwacht afgeleverd 
in Villach, waar Teun mij later met de auto opgehaald 
heeft. Ik had in het donker paar uur op muurtje zit-
ten wachten. Toch wel makkelijk een auto mee te 
hebben. Eind van de volgende dag kwam de Suzuki 
dealer ook tot de conclusie dat de radiator lek was 
( ze hadden er niet eerder naar gekeken, want de 
diagnose was in een oogopslag te zien). Nieuwe ra-
diator zou niet voor dinsdag daarop geleverd kunnen 
worden, daarom is de SV via de ANWB gerepatrieerd. 
Ik ben met Teun en Rob in de auto teruggereden tot 
de grens in Roermond waar een vervangende auto 
voor me klaar stond. Teun en Rob hebben donderdag 
nog een mooie route gereden, de Malta Hochalp-
strasse. Hiervoor hebben ze ook een panoramaticket 
gebruikt. De bedoeling was hierna nog de Nockalm-
strasse te rijden maar ze hadden 2 tickets te kort 
(thuis laten liggen). De vrijdag was striemende regen 
van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. Dit was 
ook al dagen tevoren zo voorspeld. We zijn die dag 
(op advies hotel)  met de auto eerst naar het Porsch 
museum in Gmund geweest en vervolgens naar het 
Foltermuseum. En nog een tweetal motorzaken be-
zocht in Spittal. Als we geen auto gehad zouden heb-
ben hadden we een auto van het hotel mogen ge-
bruiken, vertelde de zoon van de eigenaar. Dit bood 
hij wel vaker motorrijders aan bij heel slecht weer. 
De laatste avond kregen we een feestmaaltijd, een 
galadiner. Oh ja en donderdag avond zijn we alle drie 
nog gratis gemasseerd. Dit zat in het arrangement. 
De terugreis dus in 2 dagen met de auto, met over-
nachting in het ons bekende adres in Mindelsheim. 
Per toeval/ongeluk ging de route via de autotrein van 
Mallnitz naar Bad Gastein, wat heel vlot ging en niet 
veel duurder was als de tunnelverbindingen. 
Volgend jaar 2013 willen we nog een keer naar hotel 
Post in Oberdrauburg, bij voldoende deelnemers. Het 
is een prima hotel, met zeer vriendelijke gastheren, 
een prachtig motorparadijs met ook nog een wonder-
schone aanrijroute! Pieter Lankhuijzen 
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Clubartikelen te koop  
(prijzen incl. BTW) 
 
SV Contact Club sticker.    
€ 0,25 per sticker. Bijdrage adm. + verzendkosten € 0,50 per 
bestelling. 
 

 
 
SV Contact Club T-shirt in de maten S, M, L, XL en XXL. Zowel 
in wit als lichtblauw te verkrijgen! De voorraad per maat is 
beperkt. Als de door jou bestelde maat uitverkocht is, is langere 
levertijd mogelijk.  
- € 12,50 per shirt voor leden;  
- € 15,- per shirt voor niet-leden.  
Bijdrage adm. + verzendkosten € 2,50 per shirt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon  
 
Dit clubblad is het lijfblad van de SV Contact Club, de officiële 
Suzuki club voor sportieve V-twins voor Nederland en België. 10e 
jaargang, no. 2, 2012. Het volgende SVcc clubblad verschijnt  
begin januari 2013. 
 
Uitgave onder redactie van: 
Marc van der Kuijp 
Watergraaflaan 71 
NL-4731 WJ Oudenbosch 
�: nieuwsbrief@svcontact.com 
 
Het clubblad is voor en door de leden van SVCC. Wij nodigen dan 
ook ieder lid uit om de pen ter hand te nemen en ons te helpen dit 
blad tot een succes te maken. De redactie behoudt zich het recht 
voor om stukken aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. 
  
Clubblad Archief 
Wil je voorgaande edities van het clubblad nog eens rustig 
doornemen of zoek je een bepaald artikel? Of het forum hebben 
we een apart gedeelte aangemaakt. De clubbladen vanaf eind 
2006 zijn daar terug te vinden.  
Bezoek het forum via: http://www.svcontact.com/forum  
 
Dit forum is voor iedereen toegankelijk en niet exclusief voor leden 
van de SV Contact Club. Clubleden hebben echter wel meer 
rechten op het forum om meer subforums te bekijken. 
 

Geacht SV Contact Club lid, 
 
Graag nodigen wij je uit voor onze Algemene 
Ledenvergadering (ALV) op zondag 24 maart 2013. 
 
Tijdens het formele gedeelte van de ALV wordt teruggeblikt 
op 2012 met een jaarverslag door de secretaris en een 
financieel verslag door de penningmeester. Daarnaast wordt 
de begroting voor 2013 gepresenteerd. Dit jaar zijn er 
bestuursverkiezingen. Algemeen bestuurslid Jaap van Dijk 
treed af en is niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot 
een uur voor aanvang van de ALV aanmelden bij het 
bestuur van de SV Contact Club. 
 
Toertocht van 10.00 – 13.00 uur 
Voorafgaand aan de ALV kun je meerijden met een mooie 
toertocht in de omgeving. De start van de toertocht is om 
10.00 uur bij ’t het wapen van Ameide waar ze vanaf 9.30 
uur de koffie klaar hebben staan. Tussen 13.00 en 14.00 
heb je gelegenheid hier te lunchen. De lunch wordt je 
aangeboden door de club. Schrijf je in via het forum 
(www.svcontact.com/forum) waar je ook de laatste 
informatie over de toertocht vindt. 
 
 
D A T U M  : Zondag 24 maart 2013 
T I J D : 14.00 – 15.30 uur 
P L A A T S  : In’t Wapen van Ameide , 
Benedendamsestraat 3, 4233EN Ameide 
 
A-27 afrit Lexmond (26) beneden aan de afrit neem je de 
richting Lexmond / Ameide (op de rotonde links) en volg je 
de weg door het dorp over de dijk richting Ameide.  In het 
dorp Ameide houd je links aan en zie je direct links al 'In 't 
wapen van Ameide' 
 
14.00 - 15.00 uur  Formeel gedeelte ALV SV Contact Club 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen stukken & mededelingen 
4. Vaststellen notulen ALV 25 maart 2012 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Financieel verslag 2012 
7. Verslag kascontrole commissie 
8. Begroting 2013 
9. Verkiezing algemeen bestuurslid 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
15.00 - 15.30 uur Presentatie evenementen 2013 
11. Presentatie lustrum weekend 
12. Presentatie SV Contact Club evenementen 2013 door 
toercoördinator Pieter Lankhuijzen, met extra aandacht voor 
de meerdaagse toertochten 
13. Groepsfoto voor de website  
 
 
Namens het bestuur van de SV Contact Club, 
 
Jan van der Meij 


