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Voorwoord van het bestuur 
 
Op het moment van schrijven hebben we een mooie, 
warme week achter de rug. Op maandag een 
werkafspraak in Apeldoorn en op dinsdag in Tilburg 
waren voor mij een mooie aanleiding om in de baas 
zijn tijd de motor te pakken. De heenreis over de 
snelweg om niet te vroeg van huis te moeten en op de 
terugweg heerlijk binnendoor weer naar huis. Vandaag   
nog even de motor na laten kijken bij de dealer zodat 
hij alvast klaarstaat voor de Vogelsberg "plus" tocht. 
Nu eerst 3 weken met mijn gezin naar Italie, daarna 
weer een weekje werken om vervolgens met Anton 
Ritmeester de motor richting het zuiden te pakken (de 
"plus") om aan het eind van die week de Vogelsberg 
tocht mee te pikken.  
 
De opkomst voor deze vierdaagse is weer geweldig 
goed; we gaan met 18 man/vrouw op pad. Als bestuur 
vinden we het geweldig dat jullie de meerdaagse 
tochten zo waarderen. Daar doen we het voor! Maar er 
staan nog meer mooie evenementen op het 
programma.  
 
Allereerst de Veluwetocht en in september de 
Drenthetoer, waarna we in oktober een technische dag 
bij Jan van Sommeren gaan organiseren. Daar staan 
o.a. een aantal Gladiatoren voor ons klaar, krijgen we 
uitleg over de werking van ABS en kunnen we 
meekijken als de motor van een van onze leden een 
beurt krijgt. Omdat we de dag erna de najaarsrit rijden 
lijkt het ons aardig om ergens een leuke overnachting 
te regelen. Meer hierover horen jullie begin september. 
Voor nu wens ik iedereen een fijne zomer en een 
aantal van jullie zie ik op de Vogelsberg. 
  
Jan van der Meij 

Vice-voorzitter 
 

 
 

Evenementen lijst 2009  

Suzuki SV Contact Club 
 
Hieronder vind je de voorlopige evenementenlijst 2009 
terug. Evenementen met een ‘*’ worden door derden 
georganiseerd. De evenementen die al geweest zijn, 
zijn met lichtgrijs gemarkeerd. 
 

- 18/1 – Snertrit  

- 26/2 t/m 1/3 – Motor Beurs Utrecht 

- 29/3 – Toertocht + Algemene Leden 

Vergadering te Ameide 

- 4/4 – Bezoek Superpole en toertocht 

- 25/4 – De SVCC Vlaaientocht 

- 30/4 t/m 3 mei – SVCC treffen Luxemburg 

- 21/5 – MotorDay te Zandvoort* 

- 24/5 – Noord-Holland tocht 

- 13/6 – VMTC Motary* 

- 20/6 – Mega Toer 

- 11/7 – Veluwe Toer 

– 7/8 t/m 10/8 – Vogelsberg 4-daagse (DE) 

- 13/9 –Drenthe Toer 

- 11/10 – Najaarstoer 

- 1/11 – Herfstlicht Toer 

Jaargang 8 – Nummer 2 

Nieuwe leden - Nieuwe leden  
 
We kunnen weer een aantal nieuwe SV fanaten 
verwelkomen binnen onze club sinds het vorige 
clubblad! 
 

Jan E. de Swart  Willem Luksemburg 

Peter Vink  Rudy Hoekstra 

Martin Ouwehand  Corina Snoep 

Alexandra Mulder 

     
Allemaal van harte welkom bij de club. Hopelijk 
mogen we jullie vaak tegenkomen bij een van onze 
evenementen en/of op het forum! 
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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. 
 
Lidmaatschap:    € 21,- per jaar 
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 
�: +31 (0165) – 320671 
�: voorzitter@svcontact.com 
 

Secretariaat 
Rob Reumkens, Secretaris  
Antoni Staringlaan 46 
5251 WH Vlijmen 
�: +31 (073) – 5118129  
�: 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 
Anton Ritmeester Lid Toercommissie 
�: toercoordinator@svcontact.com 

 

Clubblad 
Jaap van Dijk, Bestuurslid 
�: nieuwsbrief@svcontact.com 

 

Webmasters   
Arie Peele  �: webbeheer@svcontact.com 

 

Ledenadministratie 
Carolien v/d 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)  

 

Verslag – SVCC treffen Luxemburg 
 
In de dagen voor het treffen was ik al volop bezig.  
Vorig jaar, in november, had ik voor mijn verjaardag 
een nieuwe achterschokbreker gekregen van Bitubo. 
Pas in februari tijd gehad hem te monteren, maar 
verder nog niet met de TLS gereden. Daags voor de 
toertocht toch nog maar besloten de TLS te verwennen 
met een beurtje en een nieuwe accu (de originele zat 
er nog steeds in)  Tevens besloten om toch nog maar 
even de originele dempers te monteren. Het monteren 
is gelukkig een fluitje van een cent en ook het 
herprogrammeren van de powercommander gaat 
binnen 15 minuten dankzij de laptop.  Woensdag 
avond was eindelijk alles op het technische vlak 
gereed. ‘S avonds mijn rugzak gepakt. Nog even kijken 
hoe laat en waar we afgesproken hadden. Hazeldonk is 
voor mij erg dichtbij en ik kon dus lekker uitslapen.  
 

 
 
Dan is het donderdag. DE DAG! Op tijd opgestaan, nog 
even een rondje om de motor. Alles is klaar voor de 
vuurdoop. Carolien besluit me nog op de motor te 
begeleiden tot Hazeldonk. Daar aangekomen zit Rob 
(DKS) al te wachten.  
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Hij had zich ook een beetje verkeken op de korte 
afstand en was dus (net als wij) rijkelijk vroeg.  Na 
even wat gekletst te hebben komt de rest aan 
gedenderd (toch een mooi geluid zo’n V-twin).  Na de 
gebruikelijke welkoms taferelen is het tijd om afscheid 
te nemen van Carolien, zij gaat terug naar de kinderen 
die nu alleen thuis zijn. Wij gaan verder naar 
Luxemburg.  Besloten wordt, in verband met de 
werkzaamheden aan de ring van Antwerpen, om 
binnendoor te rijden.  Het begin gaat goed maar in 
Meer loopt het helemaal vast. Slechts zeer langzaam 
komen we vooruit met als resultaat dat ik de hoogste 
temperatuur ooit op de display van de TLs gezien heb. 
109°C!  De fan staat permanent te blazen. Net als ik 
denk: “ik ga over de stoep” begint het weer een beetje 
te rijden. De rest van de groep wacht net buiten Meer 
al op ons. Verder gaat het binnendoor tot voorbij 
Antwerpen. Daar gaat het gelukkig weer de snelweg op 
met als gevolg dat ik weer snel normale temperaturen 
op de display zie. Bij Brussel is het nog even 
verwarrend voor sommige (die met Miep) . Aangezien 
ik schoonfamilie in Luxemburg heb wonen ben ik wel 
bekend met het vreemde kruispunt in Brussel en rijdt 
gewoon door. Gelukkig komt Miep er ook snel achter 
en zijn we weer gauw compleet. Na Brussel gaat 
gelukkig al snel binnendoor. Nadat we in een aantal 
groepen opgesplitst hebben ga ik in een klein groepje 
met Patrick/Arie/Daniel verder.  Even gaat het fout als 
Arie rechtsaf gaat en voor mij uit het zicht verdwijnt. 
Aangezien ik niemand bij de afslag zie, schiet ik 
rechtdoor met Patrick in mijn kielzog.   
 

 
 

Even overleggen wat te doen, aangezien Patrick ook 
een Miep heeft besluiten we de route voort te zetten, 
we komen ze vast nog wel tegen. En ja hoor, een paar 
kilometer verder komen we ze weer tegen. Patrick rijdt 
verder voorop en we vervolgen onze weg door de 
Ardennen.  

Zijn overigens wel erg slechte wegen daar hoor, 
regelmatig rijden we slalommend om grote putten in 
de weg te vermijden! Voorbij Bastogne hebben we 
eindelijk een lekkere weg met redelijk asfalt. Het 
tempo gaat wat omhoog! Heerlijk, de TLS houdt zich 
prima. Dan gebeurt het; in een lekkere bocht naar 
links zie ik Patrick naar buitendriften. Ik denk nog ”wat 
doet hij nu?” en zie hem zo, 6 meter voor me, de 
greppel in duiken. Zelf kan ik nog makkelijk corrigeren 
in de bocht en keer zo snel mogelijk om. In mijn 
spiegel zie ik Patrick nog een duikeling over zijn motor 
maken. Aiii… 
 

 
 
Wanneer ik bij Patrick ben krabbelt die alweer wat op. 
Hij kijkt pijnlijk. Samen met Arie probeer ik de SV uit 
de greppel te krijgen en dat valt nog niet mee. Met een 
beetje hulp van de motor zelf (hij wil gelukkig nog wel 
starten)  komen we uit de greppel en parkeren in een 
verlaten zijstraat. Even overleg wat te doen. Uiteraard 
blijven we bij Patrick, we SMS-en de anderen wat er 
gebeurd is. Ondertussen belt Patrick met zijn 
verzekering. Met behulp van Miep kunnen we 
aangeven waar we zitten. Hulp is onderweg. Tijdens 
het wachten wordt de schouder van Patrick steeds 
pijnlijker. Ik vermoed een gebroken sleutelbeen en ga 
op zoek naar iets om zijn arm vast te zetten. Met een 
broekriem lukt dit. Nou daar sta je dan, in “the middle 
of nowwhere”.  Er is niet veel verkeer, dat verkeer dat 
er is komt werkelijk voorbij razen. Blijkbaar wordt dit 
stukje door veel Belgen gebruikt als lokale racebaan. 
Gelukkig duurt het wachten niet al te lang en 
uiteindelijk komt er een auto met motortrailer. De 
motor wordt vlug ingeladen en na overleg wordt 
besloten Patrick naar het hotel te brengen. We zitten 
er tenslotte, hemelsbreed, slechts 43km vandaan. 
Nadat Patrick is vertrokken besluiten wij, Arie/Daniel 
en ik, de kortste weg naar het hotel te nemen.   
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Hier komen we moe aan om 20.00 uur nog net op tijd 
om bij te schuiven bij het diner. Even later is ook 
Patrick er. Na het eten besluit Patrick om toch nog 
even naar de dokter te gaan i.v.m. zijn schouder. Een 
lokale dokter is niet aanwezig en dus moet er 
uitgeweken worden naar Bastogne. ‘S avonds laat zijn 
ze pas terug, inderdaad een sleutelbeenbreuk, wat we 
al dachten.  
 

 
 
De volgende dag is iedereen op tijd op. Het is 
fantastisch weer. Iedereen is gespannen om te gaan 
rijden. Na het ontbijt worden de groepen ingedeeld  Als 
we buiten staan komt ook Arjan aangereden. Hij is ‘s 
morgens heel vroeg vanuit Barneveld vertrokken. Tof, 
we kunnen vertrekken. We rijden in een rustig tempo, 
daar Renzo met passagier rijdt. De wegen zijn zeer 
goed, het weer werkt mee en het verkeer is erg rustig. 
Mooi rijden door een prachtige omgeving. Na de 
middag maaltijd gaan Renzo en vriendin alleen verder. 
Bij ons gaat het tempo omhoog! Kan ik eindelijk eens 
kijken hoe de TL zich nu houdt met de nieuwe 
achtervering. Nou dat gaat zeer goed, zelfs zo goed 
dat ik bij de benzinestop een verbruik van 1:11 scoor. 
Oeps dat gaat wel heel erg lekker!  Aan het eind van 
de dag komt iedereen moe maar voldaan aan.  Een 
prachtige eerste dag en een voorbode van wat nog 
komen ging!  
 
De tweede dag is het alweer fantastisch weer. 
Iedereen staat weer vroeg klaar om weer op pad te 
gaan. Vandaag zal blijken de mooiste dag te zijn (voor 
mij dan). We gaan lekker op weg, even gaat het voor 
mij nog bijna fout. Wanneer we boven op een plateau 
rijden vliegt er rechts van mij een buizerd. Aardig 
imposant om te zien. Net iets te lang kijk ik naar de 
vogel. Als ik weer naar de weg kijk blijken we ineens in 
een haarspeldbocht naar beneden te duiken. OEPS! 
 

 
 
Rechtop volop de rem probeer ik de snelheid op tijd 
eruit te krijgen. Arjan achter mij remt al volop en 
vreest het ergste. Zonder te slippen kom ik bij de 
bocht, net voor de witte lijn gooi ik de fiets om... en 
kom superplat de bocht door. Pfffoei dat ging maar net 
goed, wel op blijven letten. Was me met de rotatie 
schokdemper nooit gelukt! In de ochtend blijkt Daniel 
een lekke band te hebben. Het is zaterdagochtend dus 
als je iets wil vervangen moet je het nu doen. 
Aangezien ik al vaker in deze buurt ben geweest 
adviseer ik Daniel naar Bitburg te rijden om daar een 
nieuwe achterband te scoren. Samen met Michiel gaat 
hij op pad.  
 

 
 
Na de middag pauze besluiten Renzo en passagier en 
Rene rustig terug te rijden naar het hotel. Dit is het 
groene licht voor de overgebleven jongens om eens 
flink gas te geven. Het tempo gaat 6 stappen omhoog. 
De TL geeft geen krimp en ik nog minder. Ik heb het 
steeds meer naar mijn zin!  
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‘S middags komen we bij een wegafzetting. Het blijkt 
dat de weg nog gemaakt moet worden, nu liggen er 3 
km lang grote kiezels. De eerste twee groepen gaan 
door. Ik heb geen zin in een lekke band en weet 
Michiel te overtuigen om te rijden. Dit blijkt een 
gouden zet want de omweg (ca. 10km)  is een 
prachtige route en besluit in een zeer mooie bochtige 
hochstrasse. Ik zal maar niet zeggen hoe hard we 
gingen maar er kwamen 6 mensen met een zeer grote 
grijns op hun gezicht aan in het dorp waar de rest 
reeds aan de koffie zat. De rest was natuurlijk direct 
nieuwsgierig waar toch die grijzen vandaan kwamen. 
Na de koffie werd besloten terug te gaan om het stukje 
nogmaals te rijden. Ik had hier echter niet zo’n zin in 
(ik wordt ook ouder). Samen met Rob besloot ik alvast 
de rest van de route af te rijden. Bij het eerst volgende 
dorp bleek er een feest te zijn en alles was afgesloten. 
Gezien de voorgaande ervaring werd ook hier besloten 
om te rijden.  
 

 
 
En weer een gouden greep en zo eindigde de dag voor 
mij met een fantastisch slot. Helaas niet voor iedereen, 
want bij terugkomst van de overigen bleek Daniel uit 
de bocht gegaan te zijn en zijn mooie Triumph in een 
aarden wel gelegd te hebben. Gelukkig viel de schade 
voor de motor mee, die voor zijn ego waren, vrees ik, 
groter!  Zondag werd besloten in 3 groepen terug te 
rijden, 1 groep zou rechtstreeks terug rijden naar huis, 
1 groep zou binnendoor rijden tot Luik en dan via de 
snelweg terug gaan en de derde groep zou helemaal 
binnendoor rijden. Ik heb me bij de eerste groep 
gevoegd zodat ik op tijd thuis kon zijn. Op die manier 
zou ik mijn gezin ook nog even zien voordat ik weer 
aan het werk moest. Zo gezegd zo gedaan. Om 9.00 
uur reden we met gezwinde spoed binnendoor om bij 
de snelweg aangekomen het gas er even vol op te 
zetten. Op deze manier gaat het snel en al gauw waren 
we bij Luik en ben ik alleen door gereden naar Hasselt.  

Bij Hasselt was een benzine station, ik besloot er niet 
te gaan tanken. Een misrekening zou blijken. slechts 2 
km verder begon mijn benzine lampje te knipperen. 
Tja, eerstvolgende benzine station is pas over 44km, 
wat te doen? Doorrijden of omdraaien? Ik koost voor 
het eerste. Rustig achter een auto aan met 110 door 
blijven rijden. Toen begon het lampje permanent te 
branden. Benzine station over 12km… Met samen 
geknepen billen zat ik op de motor, ik zal toch niet... 
Gelukkig, daar doemde het tankstation op, vlug naar 
binnen en tanken, Na het tanken blijkt dat er nog 0.3 
liter inzat. Slik, volgende keer toch maar meteen gaan 
tanken! Afijn, na deze verplichte pauze en met een 
volle tank gaat het gas er weer op. Om 11.30 uur draai 
ik de oprit thuis op. Niet slecht: 2,5 uur om van 
Luxemburg terug naar huis te komen.  
 

 
 
Jongens het was een prachttijd, ik en de TLS hebben 
zich fantastisch vermaakt! De achterband was 
helemaal rond gereden (voor het eerst!) Verder kan ik 
nog veel meer vertellen over Rene, over die bad-
kuipenclub (goldwing) die we tegen kwamen onderweg 
en andere dingen, maar dat is voor een andere keer.  
 
Marc van der Kuijp 
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Verslag – Motorday te Zandvoort 
 
Ook dit jaar was er weer een motorday op het 
circuitpark Zandvoort op 21 mei, oftewel 
Hemelvaartsdag. De SV club zou ook aanwezig zijn 
met een stand. 
 
 De dag ervoor was Pieter bij mij langs geweest om het 
een en ander uit te leggen over het gebruik van 
Mapsource (programma om routes te maken voor de 
navigatie) op mijn pc. Toen hebben wij ons ‘s avonds 
samen voor een paar proefritten ingeschreven, want 
Harley en Buell zouden er staan met verschillende 
modellen om te proberen. ‘S morgens met Willem 
(vriend en tevens nieuw lid) rond 9 uur samen naar 
Zandvoort gereden, daar aangekomen stond Daniel bij 
de ingang. Die vertelde dat de rest al naar de stand 
waren en zich aan het melden waren voor de circuit 
sessies die je deze dag kon rijden. Ook ik had mij 
opgegeven voor 2 circuit sessies, eerst in groep 1 en ’s 
middags nog een keer in een wat snellere sessie. Je 
motor moest wel gekeurd worden of je er mee het 
circuit op mocht. Marcel had dit reeds gedaan en stond 
al klaar voor zijn sessie op het circuit. Er werd al flink 
geknald op het circuit door de verschillende groepen! 
Toen was marcel aan de beurt. Na afloop kwam hij met 
het zweet op zijn voorhoofd, maar voldaan van zijn 
motor af. ”Erg lekker gereden, fijne bochies” waren 
zijn woorden. 
 

 
 
Rond half 11 begon Zandvoort aardig vol te stromen 
en de verschillende SV leden waren nu ook 
gearriveerd. Na eerst een klein rondje te hebben 
gelopen, samen met Arie en Willem, gingen we kijken 
bij de “Freestyle Jam” die tegen over de SVCC stand 
was. Zo, die gasten hebben wel een controle over hun 
motoren zeg!!  

Maar ons viel al meteen op dat ze met minimale 
bescherming reden en na dat gezegd te hebben ging er 
eentje tijdens zijn stoppie onderuit en schoof zo over 
het asfalt!! Aauww... Na wat medische verzorging viel 
het gelukkig mee, op wat flinke schaafplekken na. 
Toch maar weer gewoon het pak aan, ook al is het 30 
graden!! Nog even bij het trail parcours gekeken en 
toen richting de Harley/buell stand voor onze eerste 
proefrit. Ik ging als eerste op een Buell XB9SX, zag er 
wel stoer uit. In een groep van 10man achter een 
voorrijder aan, gingen we Zandvoort onveilig maken, 
met een gangetje van 30! Wat een drukte zeg. Het 
was inmiddels ook erg mooi weer geworden. Samen 
met Erik, Arie, Daniel en Pieter (het leek wel de SVCC 
proefrit tocht) een rondje van 20 minuten gereden 
door de mooie omgeving. Jammer dat de weg zo druk 
was, maar gelukkig was de spoorbaan dicht en konden 
wij na openen van de bomen (Arie en ik) het gas er ff 
op gooien!! Trekt toch ook wel zo`n Harley en staat 
soms ook goed (Erik), maar nee, ik hou het wel bij wat 
sportievers!! De volgende proefritten heb ik laten 
schieten. Ten eerste  was het erg druk in Zandvoort en 
ten tweede liep alles zo uit dat ik met mijn circuit 
sessies in de knoei zou komen. Toen een lekkere snack 
gepakt en even staan kijken langs de baan naar de 
verschillende circuit sessies. Er zaten groepen bij die 
echt knalde over  de baan. Wat gaat dat hard zeg!! DB 
killers!? Wat is dat? Hahaha. 
 
Barry Veneman was ook aanwezig deze dag en je kon 
je opgeven voor een rondje achterop bij hem. Rene 
had geluk(!??!), hij mocht mee. Vol gas de pitstraat 
uit, op het achterwiel!! Aanremmen voor de 
Tarzanbocht en hup het gas erop. WHEELIE!! Wat een 
geluid maakte zijn GSX-R 750 zeg!! Het rechte stuk 
opkomend ging het gas er weer volledig op en al 
driftend en zwaaiend met de achterkant de 
Tarzanbocht weer door!! Hier na was het onze beurt 
om het circuit op te gaan. Arie, Willem, Erik, Daniel en 
ik mochten aan onze eerste sessie beginnen in groep 
1. Startend in de pitstraat achter een marshall, begon 
de spanning zich toch een beetje op te bouwen, want 
voor Willem, Arie en mij was het onze eerste keer het 
circuit op. Naast ons stelde verschillende snel ogende 
‘bikes’ zich op: Hayabusha`s, R1`s, GSX-ers etc!! Arie 
was helaas te langzaam met zijn helm op doen en zat 
dus in een ander groepje. Eenmaal op het circuit ging 
het in een mooi tempo over de baan, ik kon het lekker 
bij houden. Na elk rondje werd er op het rechte stuk 
gewisseld van plek zodat iedereen een keer achter de 
marshall kon rijden, die de ideale lijn en rempunten 
pakte. Wat een ervaring zeg! Iedereen had het naar 
zijn zin gehad en kwam met een "BIG SMILE" onder 
zijn helm vandaan! Ik wilde nog wel een keer en had 
mij gelukkig dus al opgegeven voor een tweede sessie 
in een wat snellere groep. 
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Na een uurtje wachten was het zover, ronde 2!! Nu 
steeg de spanning wat verder, want het tempo zou wel 
wat hoger liggen, maar ik wilde niet mijn grenzen 
opzoeken en toch wel weer heelhuids de baan 
afkomen. Achter de marshall aan, die op een BWM GS 
reed. Ik dacht nog “Oh, dat zal wel meevallen”, maar 
wat kan die gast rijden zeg!! Bleek later ook om 
iemand te gaan die VRO trainingen geeft. Ik mocht de 
eerste 2 rondjes achter hem blijven rijden en er zo 
lekker in komen. Toen ging het tempo wat omhoog... 
Tjee, wat is dat verslavend leuk zeg! Na deze sessie 
kwam ik met pijn in mijn mondhoeken van het lachen 
en HIEEEHAA roepen in mijn helm de baan af. Wat een 
super ervaring!! 
 
Hierna de motor weer bij de SVCC stand neergezet. 
Lekker wat gedronken, sterke verhalen verteld van hoe 
hard en schuin het wel niet allemaal ging... Toen nog 
samen met Arie mee gelopen naar de "show en shine" 
stand. Arie wilde zijn Ducati (toen nog Monster) 
showen en na wat stil gelach om zijn mooie "toeter" 
werd hij dan beoordeeld. Hij kreeg toch een redelijk 
cijfer, maar niet genoeg om de "show" te stelen. 
Jammer Arie, toch meer poetsen! De eerste drie 
plekken waren verdeeld onder de Suzuki`s, dus ik zit 
toch bij de juiste club! Ondertussen had mijn vriend, 
Willem, besloten om lid te worden van de club. De 
gezelligheid, vele uitjes en evenementen van de club 
spraken hem erg aan. Ook had Carolien ondertussen 
nog een nieuw lid ingeschreven, dus helemaal voor 
niets was de stand niet!! 
 
Al met al was het een zeer geslaagde dag: super weer, 
super gezellige mensen en lekker gereden. Wat wil je 
nog meer? Op naar volgend jaar! 
 
Michiel Mulder 

 

Verslag – Noord-Holland tocht 
 

Op een mooie zondagochtend, 25 mei 2009, hadden 
we ons bij de Shell in Amsterdam-Oost verzamelt om 
vervolgens in 2 groepen rond 10:30 te vertrekken. Ik 
had mijn SV deze keer afgetankt omdat ik niet zoals de 
vorige keer 300mtr voor het eindpunt zonder benzine 
wilde komen te staan... Toen de rit begon waren we 
gelijk lekker aan het rijden, maar ik moest wel weer 
even wennen omdat ik sinds de toertocht van het 
Noorden in 2008 niet meer had gereden. Het weer was 
echt prachtig en de route lekker bochtig, ik kwam op 
plaatsen waar ik het bestaan niet van af wist maar het 
was erg mooi. Voorrijde Erik had er een lekker tempo 
in en rond een uur of elf stopten we voor een kopje 
koffie. Het was erg rustig op de weg en we konden 
lekker opschieten. Toen onze koffie net op tafel stond, 
kwam de tweede groep van Pieter aan.  
 

 
 
Na de koffie werden de motoren weer gestart voor de 
rit naar de lunch! We reden over mooie dijkjes en door 
kleine gehuchten. Nadat we de lunch hadden gebruikt, 
ging de rit weer verder richting het Ijsselmeer. Hier 
lopen een aantal mooie wegen, maar helaas zijn ze 
niet allemaal te berijden op dit moment. Tegen het 
eind van de rit reed er opeens een politiewagen (met 
zwaailichten en sirenes) achter mij en Jaap. We reden 
een lekker tempo, dus ik begon wel even te zweten in 
mijn helm. Gelukkig haalde de politiewagen ons in om 
vervolgens naar een ongeluk te rijden, dat was nog 
eens een geluk bij een ongeluk. Uiteindelijk kwam 
iedereen weer veilig aan bij het startpunt en ter plekke 
meldde zich nog een nieuw lid aan. We hebben 
uiteindelijk een ruime 300km gestuurd en al met al 
was het een geslaagde dag. Tot de volgende toerrit! 
 
Bas Zijp 
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”SV/ TL hier en daar” 
 

In het kader van “Sterk 
Verhaal” of “Schoon Verslag” 
gaat de redactie weer op bezoek 
bij één van onze leden. Deze 
keer is ze bij Erik ten Kate uit 
Almere.  
 
Welke type motor rijd je? 

Tja, geen SV meer, maar een BMW R1200S. (red.: Erik 
heeft wel een tijdlang een mooie, snelle zilveren 
SV100S uit 2003 gehad!) 
 
Wat vind je geweldig aan je huidige fiets? 

Uitstraling van een luchtgekoelde tweecilinder alsmede 
de kracht van het ding. Verder is het verbruik 
natuurlijk vermeldenswaardig met zo’n 1 op 19, de 
cardan aandrijving alsook de zitpositie. Prima ding! 
 
Heb je een favoriete weg met mooie bochten in 

de buurt? 

Mwah, eigenlijk niet. Flevoland hè. 
 
Kun je iets vertellen over je rijstijl? 

Sportief zou ik zeggen, maar dan zonder kneedown. 
 
Wat is je leukste motorervaring? 

Zijn er zoveel in die 37 jaar. Vooral toch de 
meerdaagse tochten in de bergen met wederhelft 
Janneke & zoon Rinze op de eigen motoren. 
 
Welke verandering aan je motor vind je het 

mooist of het best? 

Dat moet de uitlaat zijn, een fraai compleet titanium 
systeem van Akrapovic (verder is er niet zoveel aan 
gebeurd). 
 
Welke motorrit pakte heel anders uit dan 

gepland? 
Da’s alweer een tijd geleden. Terugrijdend van m’n 
toenmalige vriendin naar huis en dan midden in de 
nacht met een geleende motor zonder benzine komen 
te staan langs de A2 in de stromende regen.  Werd 
alweer licht toen ik m’n tocht kon vervolgen en ik 
moest ook nog eens naar m’n werk. 
 
Geef je extra gas in tunnels? 

Nee, dat was ook vroeger.  
 

Hoe lang ben je al lid van de SV club en wat trekt 

je het meest aan? 

Sinds 2004. De gemoedelijkheid van de leden/club 
maar toch ook de activiteiten op (internationaal) toer 
gebied. 
 

 
Van welk type motorrijder krijg je een sik? 

Dat gebeurt niet echt snel, hoewel de verlengde 
achterbrug types wel in aanmerking komen.   
 
Wat zou je Suzuki willen adviseren of vragen? 

Doorgaan met de SV serie en dan vooral een SV750S. 
Wel graag beter afgewerkt qua vering en lak want da’s 
niet echt best. 
 
Hoe zie je motorrijden in de toekomst? 

Ik merk bij het uitzetten van de routes dat het steeds 
moeilijker wordt om 60 km/u zones en drempels te 
vermijden. De lol gaat er zo wel een beetje vanaf, 
maar gelukkig hebben we het buitenland nog. 
 
Aan wie heb je nog een persoonlijke boodschap? 

Deze keer aan de wat minder actieve leden. Ik zou ze 
willen oproepen om wat vaker deel te nemen aan de 
clubactiviteiten, want da’s echt de moeite waard. 
 
Wil je verder nog iets kwijt? 

Nu even niet maar als dat veranderd, dan zet ik het 
wel bij “aangeboden” op het forum. :o) 
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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. 
 

 
Film van de Moto73/SV Contact 

Club test van de SV650S en de 

SV1000S. Zowel op DVD als op VHS.  
€ 5,-- per DVD of VHS voor leden;  
€ 7,50 per DVD of VHS voor niet-leden. 
Bijdrage adm. + verzendkosten € 2,50 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Film Vobis SV cup race van 17 april 

2004.  
€ 7,50 per DVD of VHS voor leden;  
€ 10,-- per DVD of VHS voor niet-leden. 
Bijdrage adm. + verzendkosten € 2,50 
per bestelling.  

 

Colofon  
 

Dit clubblad is het lijfblad van de 
SV Contact Club, de officiële 
Suzuki club voor sportieve V-
twins voor Nederland en België. 
8e jaargang, no. 2, juli-augustus 
2009.  
 
Het volgende SVCC clubblad 
verschijnt begin september 2009. 
 
Uitgave onder redactie van: 
Jaap van Dijk en Marc v/d 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. 
 
Verspreiding geschiedt per e-
mail, per post en via het besloten 
deel van onze website. Wilt u het 
clubblad op een andere wijze 
ontvangen dan nu het geval is, 
laat het ons dan weten. 
 
 
De redactie behoudt zich het 
recht voor om stukken aan te 
passen, in te korten of niet te 
plaatsen.  
 
Kijk ook eens op de website: 
www.svcontact.com waarop 
ook oude edities van de 
clubbladen te vinden zijn, exclu-
sief voor leden. Meer info op de 
site. 
 
Of bezoek het forum op: 
http://www.svcontact.com/forum  
 
Dit forum is voor iedereen toe-
gankelijk en niet exclusief voor 
leden van de SV Contact Club.  
 
Clubleden hebben echter wel 
meer rechten op het forum om 
meer subforums te bekijken. 
 

Dealerkortingen 
 

Bij volgende bedrijven kunnen leden 
korting krijgen op vertoon van hun 
clubpas. Meer info op onze website 
en vraag in de winkel naar de 
voorwaarden.  
 
Niwa Motorenservice  

Zaadmarkt 15      
1681 PD  Zwaagdijk      
Tel. 0228-564000  
 

MADracing  

De Mossel 23/F  
1723 HX  Noord-Scharwoude  
Tel. 0226-341208  
 

GoParts.nl  

Lutterveldweg 12  
4005 LD  Tiel  
Tel. 0344-614644  
 

Powerpoint  

Lutterveldweg 18  
4005 LD  Tiel  
Tel. 06-43025280  
 

MJK Leathers Motorsportkleding  

Bosschendijk 89  
4731 DC  Oudenbosch  
Tel. 0165-314627  
 
Motorhuis Seppe  

Pastoor van Breugelstr. 128  
4744 AG  Bosschenhoofd  
Tel. 0165-312348  
 
Motoport Hengelo  

Enschedesestraat 210      
7552 CL  Hengelo  
Tel: 074-2438376 
 

TT-motoren  

Marsweg 31  
8013 PE  Zwolle  
Tel. 038-4658058 

 


