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De voorzitter aan het woord Inschrijving Toertocht van het 
Noorden met één maand verlengd! 

 
Laat deze laatste kans niet aan je voorbij gaan.  Ben jij 
wakker?  
 
De start van deze tocht is bewust redelijk centraal 
gekozen om een ieder de mogelijkheid te bieden van 
deze mooie tocht te genieten.  
 
Voor diegene die nog op de wip staan en nog geen 
keus hebben gemaakt: Ga méé!! 
  
De toercommissie doet haar best ook hier een 
onvergetelijke tocht van te maken. Hier is ook jou, ja 
jij die dit leest, jouw gewaardeerde deelname voor 
nodig.  
 
Ter suggestie het volgende. Jouw partner kan ook 14-
16 september a.s. van de hotel faciliteiten gebruik 
maken. Dan komt hij/zij met eigen vervoer naar het 
hotel en checkt alvast in. Wij “SV-ers” arriveren later 
als groep in de namiddag / begin van de avond bij het 
hotel. Hier gaan wij gezamenlijk een maaltijd nuttigen 
en van de gezellige uurtjes die hier op aansluiten 
genieten, waarna een ieder tevreden zijn mandje 
induikt.  
 
De volgende dag na het ontbijt gaan wij “SV-ers” ons 
"rondje" rijden. De zogenaamde thuisblijver(s) 
kun(nen) dan de omgeving verkennen en/of van de 
hotel voorzieningen gebruik maken. Hierna herhaalt 
het gezamenlijke ritueel van de vorige avond zich 
weer. Leuk tezamen van alles doen en ervaringen 
uitwisselen. Op deze manier ben je als stel ook eens 
plezierig bij de groep betrokken en je bent er 
gedeeltelijk samen een weekendje tussenuit. 
 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. We zijn tenslotte 
SV Contact Clubbers.  
 
Als je nog eens terug kijkt naar de aanbieding: 
financiële spreiding, één doordeweekse snipperdag om 
drie dagen te kunnen genieten, verblijf in een **** 
hotel met halfpension.  En dat voor de som van slechts 
€ 109,-- per persoon voor twee volle nachten. Dit kan 
je niet zomaar voorbij laten gaan.  
 
Schrijf je nu in voor het te laat is! 25 April is de 
definitieve sluitingsdatum.  
 
Na 25 april kun je alleen zelfstandig proberen een 
kamer in het hotel te reserveren. Vol is vol!!! We gaan 
er samen iets leuks van maken! 
 
Anton Ritmeester 
 

 
De lente heeft van zich doen spreken. We hebben al 
vele mooie dagen gehad en al heerlijk kunnen genieten 
van onze fantastische V-twins. In deze nieuwsbrief 
vind je meer uitgebreide informatie over onze lustrum-
viering op 9 en 10 juni 2007. Ik roep iedereen 
nogmaals op naar die prachtige motorzaak van Jan van 
Sommeren in Afferden te rijden om daar een toffe dag 
met elkaar te hebben. Na afloop van de dag gaan we 
met z’n allen naar de camping in Apeltern om gezellig 
te barbecuen en wat te drinken, waarna je heerlijk kan 
blijven overnachten op de camping.  
 
Enfin, ook de andere activiteiten van de SV Contact 
Club gewoon door. Zoals de vlaaientoertocht en, voor 
het eerst, de driedaagse toertocht van het Noorden 
waar je je nog steeds voor kunt inschrijven. Ook vind 
je in deze nieuwsbrief meer informatie over ons 
jaarlijkse SV Contact Club treffen, waarvoor we dit jaar 
naar het Sauerland gaan. Tevens heeft onze 
penningmeester een kort verslag van onze ALV 
geschreven. Helaas moet ik zeggen dat er wel heel 
weinig leden kwamen opdagen. Dit jaar hadden we 
Edgar Hendrikx van HK Suspension uitgenodigd, die 
een hele goede presentatie gaf. 
 
“Ik en mijn SV/TL is” dit keer met Francisco Alvarez 
Ruiz, onze racende TLR man!!! Veel leesplezier en 
reken maar dat je in de media meer over de SV 
Contact Club gaat horen. 
 
René Thepass 
Voorzitter SV Contact Club 
 

Mededeling omtrent het forum 
 

Beste leden, 
 

Zoals jullie wellicht weten hebben we sinds december 2006 
een nieuw forum. We hebben er al veel leden mogen 
verwelkomen en daar zijn we erg blij mee! 
 
Veel van jullie hebben creatieve gebruikersnamen bedacht, 
wat erg leuk is, maar lastig voor de toercommissie. Bij de 
inschrijving voor toertochten en evenementen kan de 
toercommissie nu vaak niet zien wie iemand is. Om toch 
duidelijk te krijgen wie wie is, heeft het bestuur besloten het 
SV Contact Club lidmaatschapsnummer in het profiel te 
vermelden. Jij hoeft hiervoor niets te doen. We willen je 
wel vragen dit nummer niet uit je profiel te verwijderen. Deze 
informatie is alleen bekend bij de ledenadministratie, dus 
derden kunnen er niets mee.  
  
Heb je naar aanleiding van deze mededeling nog vragen, stel 
ze gerust. Stuur hiervoor een e-mail naar René Thepass 
(voorzitter@svcontact.com). 
 

Het bestuur 
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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 nieuwsbrief verstuurd per e-mail. Donateurs 
ontvangen wel de nieuwsbrief, maar hebben geen stemrecht 
voor de club en ontvangen ook geen clubpas. 
 
Wie, wat, waar? 
 
Algemene zaken, voorstellen, acties, PR 
René Thepass, Voorzitter 
Frans Halsstraat 36     
1521 SP Wormerveer 

: +31 (075) – 6356254 na 18.00 uur 
: voorzitter@svcontact.com 

 
Secretariaat 
Rob Reumkens, Secretaris  
Antoni Staringlaan 46 

We zoeken nog steeds foto’s!  
 

Beste leden, 
 
Zoals jullie wellicht weten hebben we op onze 
website een sectie waar jullie als leden foto’s van 
jullie SV’s en TL’s kunnen laten zien!  
 
Voor dit gedeelte zijn we op zoek naar mooie 
foto’s van jouw SV of TL. Detailfoto’s, actie-
foto’s, het maakt niet uit!  
 
Je kunt maximaal 4 foto’s sturen met een 
maximale afmeting van 640x480 pixels in jpg 
formaat. Stuur je foto’s naar Arie Peele 
(azor@kabelfoon.nl) en hij zorgt er dan voor dat 
ze op de website komen.  
 
Dus even je motor poetsen, foto’s nemen en 
mailen! 
 

5251 WH Vlijmen 
: +31 (073) – 5118129  
: secretaris@svcontact.com 

 
Financiële zaken 
Peter van der Kleij, Penningmeester 
Laan van het Kwekebos 259  
7823 KG Emmen 

: +31 (0591) – 625987    
: penningmeester@svcontact.com 

 
Treffens, technische dagen en evenementen 
Jan van der Meij, Vice-voorzitter 
Priamoslaan 1 
7534 HM Enschede 

: +31 (053) – 4615453 
: vicevoorzitter@svcontact.com 

 
Treffens en toertochten 
Pieter Lankhuijzen, Toercoördinator 
Grindweg 6 
4437 PB Ellewoutsdijk 

: +31 (0113) 548686 
: toercoordinator@svcontact.com 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Jaap van Dijk 
Naaldwijkseweg 282 
2691 PW ´s-Gravenzande 

: +31 (0174) 416296 
: jw_burnout@hotmail.com 

 
Marc van der Kuijp 
Watergraaflaan 71 
4731 WJ Oudenbosch 

: +31 (0165) – 320671 
: nieuwsbrief@svcontact.com 

 
 
Bestuursmedewerkers/ ondersteunende taken 
 
Assistent toercoördinatoren  
Erik ten Kate : tencats@gmail.com 
Anton Ritmeester : sv650s@stoffeerderij.net 
Eric Caron  : eric_caron@hotmail.com 
 
Webmasters   
Arie Peele : webbeheer@svcontact.com 
Patrick v/d Meulen  : webbeheer@svcontact.com 
 
Ledenadministratie 
Carolien v/d Kuijp :ledenadministratie@svcontact.com 
 
Bestuurlijke mededelingen worden gedaan via: 
- De SVCC Nieuwsbrief 
- De website (http://www.svcontact.com) 
- Het SVCC forum (http://www.svcontact.com/forum)  
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Verslag - Algemene Leden 
Vergadering (ALV) 2007  
 
Met een druilerig weertje als uitzicht vertrek ik richting 
Den Bosch. Bij Hoevelaken linksaf en dan volgas naar 
Hedel. Jammer dat de toertocht niet doorgaat 
(Huichelaar, je bent zelf met de auto!). Wie zal 
vandaag de splinternieuwe blauwe SV650SR met kuip, 
die René op onnavolgbare wijze heeft losgepeuterd bij 
Nimag, gaan winnen? Alle leden die al betaald hebben 
kunnen aan de verloting meedoen. Het is maar één 
keer lustrum nietwaar! Voor de verliezers heeft Marc 
van der Kuijp een pasje als troostprijs achter de hand.  
Als na het officiële gedeelte onze voorzitter het rad van 
avontuur laat draaien als een op hol geslagen TL1000 
is de spanning te snijden. Iedereen zit met een lootje 
te wachten op het afremmen van het spinnende wiel. 
Dan zwaait de deur open en Marc Hendriks stapt 
binnen. Bietjen loat, maar ach. Stóóóóóp!!! Roepen 
alle honderd aanwezigen, Marc moet ook meedoen. 
Ten tweede male, nu met de gang van de SV1000S 
van Franco Pirovano, krijgt het wiel een zwiep. Als 
deze eindelijk rokend tot stilstand komt, heeft nummer 
53 gewonnen. Das mien! roept Pieter Lankhuijzen. Met 
een bescheiden glimlach neemt hij zijn hoofdprijs in 
ontvangst. Prrrrrrrruh!! 
 
Ik schrik wakker, al half elf. Potverjanhinnekont, over 
twee uur begint de ALV! Met een druilerig weertje 
vertrek ik richting Den Bosch.  Bij Hoevelaken linksaf 
en dan naar Hedel. Haha, weer even met de maten 
over ‘ons motor’ bomen. De Ruif heet ons welkom 
vandaag. Jammer dat jullie er niet allemaal waren. We 
hebben een interessant algemeen gedeelte. Leuk 
verslag van jullie enthousiaste secretaris Rob 
Reumkes, die en passant ook een tipje van de sluier 
oplicht van het lustrumplan. Vloeiende betogen en 
verkiezingen met onze eerste man René en als laatste 
een spijkerhard financieel verslag waar Zalm nog een 
puntje aan kan zuigen.  
Na de pauze houdt HK-suspension een interessant 
verhaal over veren, vering en de afstelling ervan. Met 
een leuke Powerpoint presentatie wordt ons duidelijk 
waarom we wel of niet de bocht uitvliegen of met onze 
wielen over het asfalt stuiteren. Dezelfde firma is op 
ons lustrum aanwezig om professioneel je vering af te 
stellen. Kun je daarna met minstens 140 een haakse 
bocht nemen. Nadat René hem heeft bedankt met een 
origineel SVCC nieuwe-stijl t-shirt wordt de dag 
besloten met zingen van ons clublied (start 30 SV’s en 
je hoort hetzelfde). Sneu dat jullie er niet alle 100 
waren anders was de verloting... Maar let goed op 
waar Pieter de volgende keer mee komt aanrijden...!  
 
Peter van der Kleij 

Evenementenkalender seizoen 2007  
Suzuki SV Contact Club  
 
Hieronder kan je een overzicht vinden met wat we voor 
jullie in 2007 in petto hebben op het evenementenvlak.  
 
Meer informatie over ieder evenement zal in de 
aanloop van het specifieke evenement op de website 
en op het forum te vinden zijn. 
 
- Zondag 14 januari – Snerttocht 

- Donderdag 22 februari t/m zondag 25 

februari – Motorbeurs Utrecht 

- Zondag 18 maart – ALV + toertocht 

- Zondag 22 april – Vlaaientocht 

- Zondag 6 mei – Noord-Holland tocht 

- Zondag 20 mei – Zuid-Holland tocht + 

bezoek aan Laverda museum te Lisse 

- Zaterdag 9 en zondag 10 juni –  

SV Contact Club lustrum  

- Vrijdag 15 juni – Circuitdag op Assen via 

CRT Holland, geïnitieerd door leden  

- Zondag 1 juli – Veluwetocht 

- Vrijdag/Zaterdag 6/7 juli t/m 

vrijdag/zaterdag 13/14 juli – Vogezen/ 

Zwarte woud toer (naar wens 6, 7 of 8 dagen) 

- Zaterdag 18 augustus – Rondje IJsselmeer 

- Vrijdag 31 aug. t/m zondag 2 sept. – SV 

Contact Club Treffen in het Sauerland 

- Zondag 9 september – Lady’s toer  

- Vrijdag 14 t/m zondag 16 september – 

Toertocht van het Noorden 

- Zondag 7 oktober – Najaarstocht 

- Zondag 28 oktober – Herfstlicht toertocht 
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Zeer geslaagde Motorbeurs Utrecht! 
 
Zoals altijd stonden we met de SV Contact Club ook dit 
jaar weer op de Motorbeurs Utrecht. Dit jaar had de 
motorbeurs voor ons een extra feestelijk tintje.  
 

 
 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we dit jaar ons 
eerste lustrum vieren en dat wilden we op de Motor-
beurs Utrecht natuurlijk ook duidelijk maken! 
Zodoende was de motorbeurs voor velen de eerste 
kennismaking met ons nieuwe logo. Wij, het bestuur, 
vinden dat het logo er erg op vooruit is gegaan en 
gezien de reacties tijdens de motorbeurs zijn velen van 
jullie het met ons eens. De standbemanning (m/v) was 
dit jaar absoluut geen probleem, we hebben nog nooit 
zoveel vrijwilligers gehad die op de beurs wilden 
helpen. We willen iedereen die heeft geholpen 
daarvoor heel hartelijk danken.  
 

 
 
Doordat we standbemanning in overvloed hadden, 
betekende dat iedereen ruim te tijd had om de rest 
van de beurs te bezoeken. Daar werd dan ook gretig 
gebruik van gemaakt. Zodoende werd door enkelen 
goede zaken gedaan en werden o.a. motorpakken, 
laarzen en zelfs een gloednieuwe SV650SRA (!) 
aangeschaft. Ik zal hier niet verklappen wie na 3 jaar 
zijn ‘oude’ blauwe SV650S al weer heeft ingeleverd.  

Ik vertel alleen dat deze persoon naast zijn SV ook nog 
2 andere motoren rijdt.  

 
Onze stand zag er op de beurs erg professioneel uit. 
BV Nimag bood aan om een gigantisch doek voor ons 
te laten maken met een afbeelding van de nieuwe 
SRA. Daar zeiden wij natuurlijk geen nee tegen. 
Zodoende hadden we een prachtige achterwand tijdens 
de beurs.  
 

 
 
Na de beurs moesten we het doek wel weer inleveren 
omdat Nimag het (uiteraard) wil gebruiken voor 
promotie doeleinden. Ook de uniforme uitstraling van 
‘het personeel’ maakte dat het geheel er gelikt uitzag. 
Het nieuwe t-shirt viel zowel bij de standbemanning als 
bij leden die even op bezoek kwamen erg in de smaak. 
We hebben tijdens de beurs dan ook meer t-shirts 
verkocht dan ooit tevoren. Voor het bestuur hadden we 
lichtblauwe shirts laten maken. Omdat deze ook bij de 
andere leden zeer in de smaak vielen, hebben we 
besloten bij de ‘herdruk’ meer blauwe t-shirts te laten 
maken. Zodoende kun je die – zolang de voorraad 
strekt – ook bestellen via de merchandise. Uiteraard 
ontbrak op onze stand ook een SV niet. Ook deze werd 
door Nimag aangeboden, waardoor we een compleet 
nieuwe SRA op de stand hadden staan. 
 
We kijken terug op een zeer geslaagde Motorbeurs 
Utrecht waar we velen van jullie hebben gesproken en 
waar we ook veel nieuwe leden hebben geworven! We 
hopen jullie allemaal weer te zien de komende 
maanden, want het SV Contact Club seizoen is weer 
gestart met dit jaar meer evenementen dan ooit! 
 
Jan van der Meij 

 
 

 www.svcontact.com 4 



 

De sportieve SUZUKI V-twin Contact Club voor België en Nederland 

Info: SV Contact Club treffen 
Sauerland (31 aug. t/m 2 sept.) 

 
Na een aantal keren de Ardennen en de Eifel 
aangedaan te hebben, zoeken we het dit jaar voor ons 
jaarlijkse treffen in een andere streek: het Sauerland.  
 
 

 
  
Het SV Contact Club treffen 2007 zal plaatsvinden van 
31 augustus t/m 2 september. We rijden via een 
prachtige route van ongeveer 245 km vanaf AC-
restaurant Nederweert naar ons hotel in Kirchhundem. 
Onze penningmeester heeft zeer goede ervaringen met 
dit hotel. We overnachten daar in 2-persoons kamers 
op basis van halfpension. Op zaterdag rijden we een 
mooie route door het Sauerland met een lengte van 
ongeveer 285 km. Op zondag een toeristische route 
van 245 km eindigend in Roermond.  
 

  
 
Er zal op dag 1 mogelijk een tweede startplaats 
gezocht worden in de buurt van Arnhem of Kleve voor 
leden uit het noorden en oosten van het land.  

Ze kunnen dan later aansluiten bij de andere groep. 
Dit in overleg met de deelnemers. De officiële start is 
echter in Nederweert voor wie de hele route wil rijden. 
Er is voor wie dat wil een roadbook beschikbaar en er 
zal tevens een GPS-route gemaakt worden.  

 
Het Sauerland is een bosrijk middelgebergte met als 
hoogste punt de Kahler Astenberg van 841 meter. De 
meest bekende toeristische stad is winterberg, gelegen 
aan de voet hiervan. Dit gebergte doet veel denken 
aan de Ardennen. Als je door de verschillende dorpjes 
rijdt zullen de talrijke vakwerkhuizen je zeker opvallen. 
Het Sauerland is niet dicht bevolkt, bevat weinig 
industrie maar heeft wel het grootst aantal stuwmeren 
van Duitsland. 
 
Kosten  
De prijs voor het Sauerland treffen is 80 euro per 
persoon, introducés betalen 88 euro voor dit treffen. Je 
krijgt hiervoor 2 overnachtingen inclusief diner en 
ontbijt in hotel Landhaus Schulte te Kirchhundem (zie 
http://www.landhausschulte.de).  

 

 
 

Inschrijven 
Schrijf je in vóór 29 april 2007 door 80 euro (en/of 
eventueel 88 euro) over te maken op: 
rekeningnummer 62.93.60073 t.n.v. SV Contact Club 
Emmen onder vermelding van: “lidnr XX-XXX 
Sauerland treffen 2007”.  
 
Meld je daarnaast ook even aan via de poll het forum 
(www.svcontact.com/forum) of via een email aan: 
toercoördinator@svcontact.com.  
 
Let op: je bent pas definitief ingeschreven als je 
betaling binnen is! 
 
Pieter Lankhuijzen  
Toercoördinator 
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”SV/ TL hier en daar” 
 
Dit keer gaat de redactie op 
bezoek bij Francisco Alvarez 
Ruiz uit het altijd mooie 
Zaandam en zoals gewoonlijk 
worden de volgende vragen 
oorgelegd.  
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s ook 
een lichtgewicht, maar je hebt wel het gevoel dat je 

ht of rij ik hier wat in de buurt, maar circuit 
jden geeft mij de voldoening die ik tegenwoordig 

rd 
ij veel soepeler is gaan rijden. Het wel bekende 

ledig verdwenen.  

n ik zal denk ik nooit meer over die 
aan rijden, maar ik kan in ieder geval zeggen “I have 

 en remmen goed 
estede euro´s zijn. Het bevorderd enorm de rijeigen-

zier. 

eren aangetikt te 
ebben. Waarom? Omdat mijn TL dan heerlijke 

. Ondanks dat, denk ik dat 
eze nooit meer zal komen en Suzuki zich volledig 

aagse cursus 
nze rijkwaliteiten verder verbeteren om zo veiliger en 

e 
rik. Dit jaar heb ik samen met Jaap het initiatief 

n Assen te organiseren. 
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ts dergelijks di  

 reclame maken voor de club! 
 
Hasta pronto! 

v
 
Welke type motor rij je? 
Ik rij een Suzuki TL100
m
´99? ☺ 
 
Wat vind je geweldig aan je huidige fiets? 
Na jaren een Yamaha FZR600R gereden te hebben 
wilde ik dit “TL-R monster” hebben, want zo vond en 
vind ik hem nog steeds. Kon mijn FZR voor een leuke 
prijs van de hand doen waarbij mijn echtgenote 
meteen zei: “niet meteen een nieuwe kopen”. Twee 
weken later stond de TL-R in de schuur. ☺ De eerste 
keer dat ik er op reed schrok ik me echt een hoedje. 
Wat een beest en ik was meteen verkocht. Het brute 
koppel maakt de fiets gewoon geweldig. Hij i
g
op een echte motorfiets zit die je moet temmen. 
 
Heb je een favoriete weg met mooie bochten in de 
buurt? 
Ik moet jullie eerlijk vertellen dat rijden op de 
openbare weg mij tegenwoordig niet echt meer boeit. 
Geef mij maar een paar circuitdagen in het jaar. 
Uiteraard rij ik af en toe wel eens mee met een SV 
toertoc
ri
zoek. 
 
Kun je iets vertellen over je rijstijl? 
Mijn rijstijl is zeer sportief te noemen. Al kan ik op zijn 
tijd prima lekker toeren, ondanks dat een TL-R daar 
niet echt voor gemaakt is. Ik moet zeggen dat sinds ik 
een Powercommander op mijn TL-R heb gemontee
h
“bokken” op lage snelheden is vol
 
Wat is je leukste motorervaring? 
Dat ik op de Nordschleife een 6-ritten ticket kocht en 
na mijn eerste rondje dacht, “Wat heb ik nu gedaan?”. 
Het blijft één van mijn mooiste motorervaringen 
doordat er verschillende gevoelens door je heen gaan 
op zo´n dag. Ik heb de Nordschleife ooit eens 
meegemaakt e
b
been there!”. 
 

Welke verandering aan je motor vind je het mooist of 
het best? 
Afgelopen jaar heb ik behoorlijk wat gedaan aan mijn 
TL. De beste aanpassing die ik gedaan heb is mijn 
rotatiedemper (achtervering) vervangen en in mijn 
geval voor een Ohlins exemplaar. De tip die ik iedereen 
kan geven is investeren in vering
b
schappen en daarmee je rijple
 
Geef je extra gas in tunnels? 
Ik moet bekennen dat ik juist mijn gas weer snel dicht 
draai in tunnels na even de 8000 to
h
klappen geeft! Schitterend gewoon!! 
 
Wat zou je Suzuki willen adviseren of vragen? 
Om daadwerkelijk een volwaardige opvolger voor de 
TL1000R te introduceren
d
richt op de viercilinders.  
 
Hoe zie je motorrijden in de toekomst? 
Voor mij is het duidelijk dat ik steeds vaker op het 
circuit te vinden zal zijn. Dit jaar hebben Jaap van Dijk 
en ik ons ingeschreven voor een driedaags circuit-
traingingsevenement bij de Race Academy in Ales te 
Zuid-Frankrijk. Hopelijk zal deze dried
o
sneller over het circuit te kunnen rijden. 
 
Aan wie heb je nog een persoonlijke boodschap? 
Deze boodschap is voor alle bestuursleden van het 
verleden en heden. Ik wil vanuit mijn kant jullie 
hartelijk bedanken voor de inzet in de SV Contact Club. 
Soms voel ik me wel eens schuldig, maar mijn beroep 
(wat geen 9 tot 5 job is) en mijn verantwoordelijkheid 
in het gezin zorgt ervoor dat mijn spaarzame vrije tijd 
beperkt is en ik dus keuzes moet maken. Een dagje op 
de stand bij de Motorbeurs Utrecht is elke jaar vast
p
genomen om een circuitdag i
 
Wil je verder nog iets kwijt? 
Ik hoop dat de aankomende circuitdag met de SV 
Contact club op 15 juni 2007 en onvergetelijke dag zal 
zijn! Hopelijk heeft iemand een SV Contact Club vlag
ie e we mee kunnen nemen. Je kan
natuurlijk nooit teveel
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SV Contact Club Lustrum (9-10 
juni 2007) - Extra informatie! 
 
Dit jaar bestaat de SV Contact Club 5 jaar. Dat vieren 
we op 9 en 10 juni, zoals we jullie eerder gemeld 
hebben. Bij deze willen we jullie extra informatie geven 
over wat de dag allemaal in zal gaan houden. 
 
Zaterdag 9 juni  
Vanaf 11 uur ben je van harte welkom bij Suzuki 
Exclusief dealer Jan van Sommeren in Afferden. De 
hele dag kun je je daar vermaken met o.a.:  
 

• Demo rijden op diverse Suzuki’s (SV650S, SV1000S, 
DL650, DL1000, GSX-R 600/750) 
 

• Een Dyno-run laten doen voor een heel zacht prijsje  
 

• Vering advies door HK suspension  
 

• Competitie achterband verwisselen (niet bij je eigen 
motor!) 
 

 

Camping “het Groene eiland” 
 
’s Avonds vanaf 19.00 uur nodigen we je uit voor een 
heerlijke barbecue op park “Het Groene Eiland” te 
Appeltern, waar je na afloop in je eigen tent kunt 
overnachten.  
 
Zondag 10 juni  
We beginnen de zondag met een uitgebreid ontbijt op 
park “Het Groene Eiland” te Appeltern, waarna we een 
prachtige toerrit door de omgeving rijden met 
Appeltern als startpunt. 
 
Kosten voor leden  
• 12,50 euro voor het gehele weekend inclusief bbq, 
camping en ontbijt  
• 7,50 euro voor de zaterdag inclusief bbq, maar 
zonder camping en ontbijt  
• Gratis voor de zaterdag zonder bbq, camping en 
ontbijt  

 
Op de zaterdag kost de koffie en thee je niets en 
ontvang je een bon voor een heerlijk broodje.  

 
Kosten voor introducés  
• 35,00 euro voor het gehele weekend inclusief bbq, 
camping en ontbijt. 
• 20,00 euro voor de zaterdag inclusief bbq, maar 
zonder camping en ontbijt. 
• 5,00 euro voor de zaterdag zonder bbq, camping en 
ontbijt. 

 
Op de zaterdag kost de koffie en thee voor introducés 
niets en ook zij ontvangen een bon voor een heerlijk 
broodje.  
 

 
 

Een Dynorun laten doen met je SV! 
 
Vrijwilligers gezocht  
Om de dag tot een groot succes te maken hebben we 
een aantal vrijwilligers nodig die het bestuur op de dag 
 zelf bijstaan bij de verschillende onderdelen. Geef je 
op en ontvang gratis een SV Contact Club t-shirt! 

 
Meld je aan voor 1 mei 2007! 
Om je aan te melden dien je de poll in te vullen op 
http://www.svcontact.com/forum of een email te 
sturen naar secretaris@svcontact.com en eventuele 
kosten over te maken naar: rekeningnummer 
62.93.60073 t.n.v. SV Contact Club Emmen onder 
vermelding van: "lidnr XX-XXX Lustrum".  
Neem je een of meerdere introducés mee, vermeldt 
dan ook het aantal introducés. Een voorbeeld als je1 
introducé meeneemt: “lidnr XX-XXX + 1x intro”.  
 
Tot ziens op 9 en 10 juni 2007! 
 
Het bestuur 
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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.  

 

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 
 

Colofon  
 
Deze Nieuwsbrief is het lijfblad 
van de SV Contact Club, de offi-
ciële Suzuki club voor sportieve 
V-twins voor Nederland en 
België. 6e jaargang, no. 2, 
april/mei 2007.  
 
De volgende SVCC nieuwsbrief 
verschijnt medio juni 2007.  
 
Uitgave onder redactie van: 
Jaap van Dijk en Marc v/d Kuijp 
Watergraaflaan 71 
NL-4731 WJ OUDENBOSCH 

: jw_burnout@hotmail.com 
 
De Nieuwsbrief 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 de 
Nieuwsbrief 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 de nieuwsbrieven te vinden 
zijn, exclusief voor leden. Meer 
info op de site. 
 
 
Of bezoek ons nieuwe 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. 
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