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Voorwoord van de vice-voorzitter 
 
Meer nog dan andere jaren verheugde ik me op drie 
weken zomervakantie. Na ruim 6 jaar ‘aanmodderen’ 
moet ik half september mijn proefschrift zover klaar 
hebben dat een commissie van wijze mannen en 
vrouwen een oordeel kan uitspreken over het 
onderzoek dat ik heb gedaan. Ik zal jullie hier niet mee 
vermoeien, maar neem maar van me aan dat de 
laatste loodjes niet de gemakkelijkste zijn. Om mijn 
gedachten even helemaal te verzetten had ik drie 
weken vakantie gepland, waarbij de eerste 8 dagen 
voor onze Vogezen/Zwarte Woud toer waren 
gereserveerd. Ondanks een donkere lucht en matige 
weersvooruitzichten reed ik op vrijdag 6 juli met een 
grote grijns op mijn gezicht over de Duitse autobaan. 
Net voor de afslag naar de A44 stapte ik even af om te 
tanken. Toen ik naar mijn motor liep dacht ik bij 
mezelf: “Wat een mooi apparaat toch. Voorlopig hoef 
ik geen andere.” Zoals velen van jullie zullen weten 
legde ik drie kwartier later op de A44, afslag Heerlen, 
mijn SV tegen het asfalt. Plotseling hard moeten 
remmen in combinatie met een nat wegdek ging op dat 
moment even niet goed. Ik kwam er met 
kleerscheuren vanaf maar mijn SV moest worden 
afgevoerd. Ik mocht terug naar huis en mijn motorreis 
was vroegtijdig beëindigd.  

Grijp je kans!!! 
 

Bestel NU het SVCC club t-shirt voor 
een speciale lustrum prijs! 

 
Met de introductie van ons nieuwe logo en 
huisstijl begin dit jaar is er ook een nieuw, zeer 
fraai SVCC club t-shirt gekomen! Zowel in wit als 
lichtblauw verkrijgbaar, maten S t/m XXL. 
 
Vanwege het lustrum dit jaar doen we jullie graag 

een aanbod: voor slechts €12,50 wordt het  
t-shirt bij je thuis bezorgd. 
 
Hoe te bestellen? 
Stuur vóór dinsdag 4 september een e-mail naar 
jaapvdijk@gmail.com en vermeld daarin je naam, 
adres, de kleur van het t-shirt (wit of lichtblauw) 
en de maat die je graag wilt bestellen.  
 
Maak vervolgens €12,50 euro over op rekening-
nummer 62.93.60.073 t.n.v. SV Contact Club te 
Emmen onder vermelding van: lidnr XX-XXX T-
shirt bestelling. 
 
Via e-mail wordt je dan op de hoogte gehouden 
van de uitleverdata van de t-shirts. 

 
Toen de SV een week later weer in Nederland was, 
bleek hij total loss te zijn. Toen ik twee weken later, na 
een zeer geslaagde wandelvakantie in Engeland, naar 
mijn dealer ging, bleek de motor al verkocht aan een 
handelaar. Een andere motor staat inmiddels in mijn 
schuur en het is geen SV of TL geworden maar een 
Moto Guzzi 1200 Sport met ABS. Nadat een van onze 
toercommissieleden en onze webmaster al een andere 
motor hebben gekocht, is dus ook de vice-voorzitter 
afvallig… Het SV Contact Club bestuur zal zich de 
komende tijd moeten beraden hoe deze ‘rage’ de kop 
ingedrukt kan worden. Als het aan mij ligt, blijf ik 
gewoon lid van onze geweldige club en zet ik me graag 
in bij de vele activiteiten. Het bestuursvoornemen om 
mij op de volgende ALV als voorzitter voor te dragen 
moet wel heroverwogen worden. Mocht iemand van 
jullie zich kandidaat willen stellen, dan horen we dat 
graag! Ik ben van mening dat de voorzitter van onze 
club SV of TL moet rijden. Natuurlijk zou ik naast mijn 
nieuwe liefde graag ook SV of TL willen rijden, maar 
dat krijg ik thuis (voorlopig) niet voor elkaar. 
Over een maandje zie ik een aantal van jullie tijdens 
de Toertocht van het Noorden. Ik ben benieuwd of ik 
jullie dan een beetje kan volgen. Zo niet, dan lijkt me 
dat een uitstekende reden om er een mooie SV bij te 
kopen ☺ 
  
Jan van der Meij 
Vice-voorzitter Suzuki SV Contact Club 

Evenementenkalender seizoen 2007  
Suzuki SV Contact Club 

 
Hieronder kan je een overzicht vinden met de 
resterende SVCC evenementen in 2007.  
 
Meer informatie over ieder evenement zal in de 
aanloop van het specifieke evenement op de website 
en op het forum te vinden zijn. 
 
- 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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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 

 Foto’s gezocht!  
 

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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SV650 Motorblokrevisie 
 
Iedere editie van de nieuwsbrief proberen we een mooi 
technisch verhaal voor te schotelen. Ditmaal zijn we 
daar zeker in gelukt, met een mooi verslag van Luc 
van der Post omtrent de revisie van het motorblok van 
zijn SV650S. Een goede afstelling van de carburateurs 
(of injectie) blijkt maar weer eens cruciaal te zijn… 
 
Sinds jaren heb ik een zwarte SV650S, ze is van de 
eerste lichting (september 1999). Sinds februari 2001 
heb ik haar in mijn bezit. De vorige eigenaar had er 
destijds al 16.000 km mee gereden en had haar laten 
tunen door een Dynojet centrum in Oss. Volgens 
zeggen was er destijds nog geen K&N filter voor in het 
luchtfilterhuis beschikbaar en werd er besloten twee 
ronde losse filters rechtstreeks op de carburateurs 
(carb’s) te plaatsen. Het plaatsen van K&N filters op 
deze wijze heeft een enorme impact op de afstelling 
van de carb’s. Het inregelen ervan is dan ook maar ten 
dele gelukt en mogelijk is dat ook de reden voor de 
verkoop geweest. De matige afgestelde carb’s merkte 
ik pas na verloop van tijd en was voor mij de reden 
voor mijn eerste project. Het tunen van de carb’s heeft 
me wel wat tijd gekost en na een verkeerde start ben 
ik uiteindelijk tot een juiste afstelling gekomen.  
 

 
 

Ruim een jaar na aankoop begon het blok wat olie te 
verbruiken. In eerste instantie weet ik dat aan het type 
olie, maar nadat ik teruggegaan was naar mijn 
vertrouwde merk BP volsynthetisch was er echter geen 
afname in verbruik te merken. Nadien is het 
olieverbruik steeds verder toegenomen en in het 
najaar van 2006 had ik een verbruik van zo’n liter per 
2000 km. Dit was voor mij de aanleiding om e.e.a te 
onderzoeken. Als eerste de compressie van de cilinders 
opgemeten en de waarden lagen op het randje van de 
tolerantie (8,5 bar).  

Daarnaast had ik een verschil tussen de voorste en de 
achterste cilinder van 1 bar vastgesteld. Het hoge olie 
verbruik en de lage compressie was voor mij de 
aanleiding om het blok maar eens open te halen en de 
inhoud van de cilinders eens nader te bekijken. En 
hiermee had ik eigenlijk het besluit tot reviseren van 
de cilinders al genomen. 
 
Ik was me toen nog niet bewust van de omvang van 
de klus, maar dat werd me al snel duidelijk na 
consultatie van Martin Domburg. Hij had immers een 
revisie van zijn SVR bij De Valkenier te Barneveld laten 
uitvoeren en had daarvan een leuke fotoshoot 
gemaakt. Ik was van plan het sleutelwerk van de 
revisie helemaal zelf te doen en het specialistische 
werk (boren en honen) door de specialisten. Eind 
november 2006 begon ik met de klus door het 
kuipwerk te demonteren. Dit was meteen een goede 
gelegenheid om het kuipwerk eens lekker op te frissen 
en van een nieuwe laklaag te voorzien. 
 
Na een grondige voorstudie in het werkplaatshandboek 
kon het echte sleutelwerk beginnen. Als eerst moest 
het blok uit het frame worden gesleuteld. Hiertoe 
moesten enkele hulpgereedschappen worden gemaakt, 
om diverse moeren en bo
frame vastgeschroefd 
zit, los te draaien. Deze 
hulpgereedschappen 
heb ik uit diverse 
maten dopsleutels ve
vaardigd. Met behulp 
van een dremel is het 
overtollige materiaal 
weggeslepen. Een 
klusje van veel passen 
en meten om tot het 
juiste eindresultaat te 
komen. 
 

uten waarmee het blok in het 

r-

ervolgens de benzinetank, carburateurs, carter-V
ontluchting, uitlaat en uitlaatbochten, radiator en 
expansievat gedemonteerd en diverse elektrakabels 
losgekoppeld. Klaar om het motorblok los te sleutelen. 
Eerst een hydraulische krik onder het motorblok 
plaatsen en vervolgens alle moeren van de blokbouten 
m.b.v. het hulpgereedschap losmaken. Op de achterste 
blokbout na konden alle bouten worden verwijderd en 
kon het motorblok rustend op de krik om de achterste 
blokbout naar voren worden gekanteld, door de 
hydraulische krik langzaam te laten zakken. Toen het 
motorblok helemaal vrij van het frame stond, werd de 
achterste blokbout verwijderd en kon het motorblok 
rustend op de krik worden weggereden. Met een beetje 
moeite kon het blok op de werkbank geplaatst worden 
voor de werkelijke revisieklus. 
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Voordat het blok open geschroefd kon worden, moest 
het eerst grondig aan de buitenkant worden  gereinigd. 
Dit om in het inwendige van het blok te behoeden voor 
vuil en zand, wat later zonder twijfel tot andere 
problemen zou kunnen leiden Een vervelende klus, 
maar wel een die grondig moest worden uitgevoerd. 
Vooral de omgeving rondom het voorste tandwiel was 
een bagger bende.  
 

 
 
eel onderdelen zoals het ontkoppelingsmechanisme, 

oor mij was dit een indicatie dat de klepzittingen niet 

V
elektrakabels voor start onderbreking en neutraal-
standindicator lopen precies langs dat gedeelte van het 
blok en maken het reinigen moeilijk. Na het reinigen 
van het blok konden de kleppendeksels worden 
verwijderd om de kleppenspeling te controleren. Vorig 
jaar had die ook opgemeten en ik was benieuw hoe de 
speling na één jaar zou zijn. Dit viel me tegen, want de 
kleppenspeling van de uitlaatkleppen was terug op 
hetzelfde niveau van vorig jaar.  
 
V
helemaal jofel meer waren. Vervolgens de distri-
butiekettingspanners losmaken om zo de nokken-
assen te kunnen demonteren. Alles goed labelen zodat 
bij montage alle bouten en onderdelen weer op 
dezelfde plek terugkomen. Kleppenhoedjes en shims 
verwijderen en wederom merken. Als laatste konden 
de cilinderbouten worden losgedraaid. Dit was een 
moeilijk karwei want ik had weinig mogelijkheden om 
het vereiste hoge moment op een losliggend blok uit te 
oefenen maar met enige hulp toch losgekregen. Nu 
konden de cilinderkoppen worden verwijderd. 
Opvallend waren de wit uitgeslagen stelen van de 
uitlaatkleppen. 
 
 

 
 
Verder zagen de cilinderkoppen aan de binnenzijde er 
niet zo fraai uit. De uitlaatkleppen waren wit 
uitgeslagen en de inlaatkleppen hadden een duidelijk 
olieaanslag. 

 
 

De zuiger die nu aan de bovenzijde goed zichtbaar 
werd, was duidelijk vervuild door de olielekkage langs 
de zuigerveren. De zuiger die nu aan de bovenzijde 
goed zichtbaar werd, was duidelijk vervuild door de 
olielekkage langs de zuigerveren. Alhoewel de 
bovenzijde aanzienlijk vervuild was waren de 
zuigerveren opmerkelijk schoon door de spoeling van 
overmaat aan olie. 
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De cilinderwanden zagen er glanzend uit en het 
hoonpatroon was voor het overgrote deel niet meer 
zichtbaar. De diagnose was niet moeilijk. Mijn 
vermoeden werd bevestigd. Het hoge olieverbruik werd 
veroorzaakt door lekkage langs de zuigerveren en 
cilinderwand. Overmatige slijtage was waarschijnlijk de 
reden ervoor. Na het opmeten van de inwendige 
cilinderdiameter en zuigerdiameter kon ik geen 
ovaliteit van de cilinders vaststellen, maar wel dat de  
speling tussen zuiger en cilinderwand op het randje 
was. Het was erg moeilijk om de inwendige diameter 
van de cilinder nauwkeurig op te meten en ik was 
ervan overtuigd dat de inwendige diameter door de 
meetfout die ik maakte eerder groter dan kleiner zou 
zijn. Hieruit concludeerde ik dat vervanging van 
zuigerveren niet zou volstaan, maar dat opboren en 
honen van de cilinders met nieuwe overmaatse zuigers 
de juiste oplossing zou zijn. Na enig zoeken op internet 
vond ik een revisie bedrijf om de hoek en na enig 
navragen bleek de eigenaar/uitvoerder in het verleden 
ook tuningswerk voor Mile Pajic gedaan te hebben, dus 
had ik er wel vertrouwen in. Voor de niet ingewijden: 
Mile Pajic is een bekende in de wereld van motortuning 
(met name Kawasaki) en is nog steeds actief in de 
racerij. 
 
Na overleg en op advies van het revisie bedrijf heb ik 
besloten om het opboren slechts tot een ½ mm te 
beperken. Een aantal zaken worden door opboren 
beïnvloed en dat is de compressie en warmte-
ontwikkeling. Beide nemen toe hetgeen de belasting 
van het motorblok verhoogt. Na enkele weken kreeg ik 
de opgeboorde cilinders met de nieuwe zuigers met de 
gereviseerde cilinderkoppen retour.  Van de cilinder-
koppen waren de klepzittingen van de uitlaatkleppen 
iets bijgewerkt want er waren olieresten ingebrand.  
 

 

De kleppen waren weer mooi schoon en alles leek weer 
als nieuw. Het hoonpatroon in de gereviseerde cilinder-
wand was weer duidelijk zichtbaar.  

 
Volgens de “reviseur” waren de cilinders door 
overmatige hitte vervormd, waarna overmatige slijtage 
van cilinderwand en zuiger het gevolg was. De 
overmatige hitte kon het gevolg zijn van een te arm 
benzine-lucht mengsel. Tijdens de periode dat ik met 
de tuning van de carburateurs bezig was, heeft de 
motor tijdens de eerder genoemde verkeerde start, 
enige tijd zeer arm gelopen. Ik kon de relatie met de 
overmatige slijtage aan cilinderwanden en zuigers dan 
ook gemakkelijk leggen. 
 
Nu kon de montage van de zuigers en cilinders 
beginnen. Voor montage heb ik elk onderdeel goed 
met olie ingevet, dit voor de eerste smering tijdens de 
eerste start van de motor. Als eerst moesten de 
zuigerveren om de zuiger worden geplaatst. Dit is een 
zeer secuur werkje waarbij je moet opletten de veren 
niet te breken, maar je moet ook rekening houden met 
allerlei andere zaken, zoals: de vormverschillen per 
zuigveer, waar welke zuigerveer, volgorde van 
plaatsen en de hoe de zuigerveeropeningen te 
verdelen rondom de zuiger. Het werkplaatshandboek is 
hierbij een uitstekende hulpbron.  
 

 
 
Vervolgens de zuigers aan de drijfstangen vastmaken 
en de zuigerpen borgen met een nieuwe borgclip. Voor 
montage van de borgclip, moet je de carteropening 
goed afdekken met een doek om te voorkomen dat 
een eventuele wegspringende borgclip in het carter 
terecht komt. Ik zou het er niet op willen laten 
aankomen en tot de conclusie moeten komen dat de 
clip ergens in het carter vast zit.  
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Na het op de juiste wijze plaatsen van de voetpakking, 
kon met veel geduld de “nieuwe” cilinder over de 
zuigerveren worden geschoven. Het is een heel 
gepriegel om met de ene hand de zuigerveren in te 
duwen om met de andere hand de cilinder langzaam 
over de zuiger te schuiven. Nadat de andere cilinder 
ook was geplaatst begon het geheel weer een beetje 
op een motorblok te lijken. De cilinders aan één zijde 
met twee bouten vastzetten waarna, na het plaatsen 
van de koppakking, de cilinderkoppen konden worden 
geplaatst. 

 
Klaar voor de montage van de cilinderkoppen en het 
aandraaien van de cilinderkopbouten met het juiste 
aanhaalmoment. Voor de zekerheid had ik de 
cilinderkopbouten gemerkt en weer op de juiste plaats 
gemonteerd. Of dit noodzakelijk was, weet ik niet, 
maar kan zeker geen kwaad. Het aanhaalmoment 
wordt in twee stappen bereikt. Eerste de vier bouten 
op het eerste aanhaal moment aandraaien om 
vervolgens stapsgewijs naar het uiteindelijke 
aanhaalmoment te komen.  
 
Vervolgens de nokkenassen monteren, de timing van 
assen juist stellen en de kleppenspeling controleren. 
Uiteraard was de speling niet correct en konden 
nieuwe shims worden besteld. Een week later waren de 
shims binnen en konden de nokkenassen weer worden 
gedemonteerd om de nieuwe shims onder de cups te 
plaatsen. Even goed opletten dat de shims met de 
codering naar boven worden geplaatst, i.v.m. het 
wegslijten van de codering. Voor toekomstige 
aanpassing van kleppenspeling is het wel handig om te 
weten welke shims erin zitten.  
 

 

Nokkenassen weer monteren en de timing juist stellen 
en dan nogmaals de kleppenspeling nameten. Gelukkig 
was nu alles volgens voorschrift, zodat nu het 
motorblok kon worden afgebouwd.  

 
Omdat ik helemaal genoeg had van het schoonmaken 
van het compartiment rondom het voorste tandwiel en 
het blok nu toch op de werkbank stond en besloot ik 
een zogenaamd kettingvet-en-smurrie-opvangplaatje 
rondom het voorste tandwiel te monteren. Maar laten 
meer hierover. Nu kon het blok weer in het frame 
worden gemonteerd. Alles in om gekeerde volgorde 
zoals boven bij demontage beschreven en het blok zat 
er weer in. Het verbaasde me hoe gemakkelijk de 
montage verliep. Ik had me hierover wel zorgen 
gemaakt maar dat was onterecht. 

 
Het werkplaatshandboek kwam weer goed van pas 
voor de nodige aanhaalmomenten, ook moest ik even 
zoeken waar welke elektrakabel voor nodig was en 
waar weer vastgezet moest worden. De ketting en 
voorste tandwiel konden weer worden gemonteerd. De 
ketting tussen het frame en over de uitgaande as van 
het motorblok te krijgen kostte me heel wat moeite 
maar slaagde er uiteindelijk in.  

 
Na montage van alle losse onderdelen, kuipwerk en 
het toevoegen van diverse vloeistoffen was de SV weer 
rijvaardig. Als olie had ik voor minerale olie gekozen, 
dit om de zuigerveren en cilinderwanden goed op 
elkaar te laten in slijpen. Het inrijden heb ik op een 
wat onorthodoxe wijze gedaan. Volgens de Break-in 
Secrets van Mototuneusa heb ik de cilinders ingereden 
en met het juiste resultaat. Het vermogen is 
aanzienlijk toegenomen en de hogere compressie is 
tijdens deceleratie goed merkbaar. Hieruit leid ik af dat 
de afdichting tussen zuiger en cilinderwand wel OK is. 
Om de slijpdeeltjes van het inrijden snel af te voeren 
heb ik na 250 km de olie en het filter al ververst. De 
volgende verversing zal na ca. 1000km zijn en dan ga 
ik over op halfsynthetische.  
 
De SV heeft inmiddels 1000 km na de revisie gereden 
en ik heb geen olieverbruik geconstateerd. Nog ruim 
100 km en dan kan ik wederom de olie verversen en 
overgaan naar halfsynthetische olie. Terugkijkend op 
het hele project en hoe het blok zich houdt, kan ik 
rustig stellen dat de revisie succesvol is geweest! 
 
 
Luc van der Post 

 
 
 
 

 www.svcontact.com 6 



 

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

Verslag SVCC Lustrum - 9/10 juni 
 
Het was officieel 5 jaar geleden dat SV Contact werd 
opgericht. Uiteraard bestaat SV Contact al langer, 
maar niet officieel. René en Rob hadden samen met 
Jan van Sommeren een leuk programma bedacht om 
een en ander te vieren. Ondanks de regen kwamen er 
toch nog aardig wat mensen op het lustrum af, dus 
heel veel bekende gezichten gezien. René had ook een 
2007 SV 650 SRA voor mij geregeld. Deze kon ik 
vrijdag voor het weekend ophalen bij de importeur. 
Dus ik kon zaterdag gewoon per motor naar Jan van 
Sommeren motoren in Afferden. Toen ik vertrok begon 
het te regenen en dat deed het tot in Afferden. Daar 
aangekomen kregen wij als vrijwilligers de taken 
toebedeeld en werd er een rondleiding door de 
motorzaak gedaan. Ik hield me bezig met het parkeren 
van de motoren en de verkiezing van mooiste motor. 
 
Er was ook de mogelijkheid om proef te rijden. Ik wilde 
wel eens een rondje op een Intruder M1800. De motor 
werd naar voren gehaald en ik stapte op. Wat een 
machtige cruiser. De motor dwingt gewoon respect af. 
Alles is groot aan deze motor. Ik moet bekennen dat 
het wel even eng was om met deze motor op pad  te 
gaan. Maar toch, ik vertrok. En hup, daarna naar z’n 
tweede versnelling. Maar de versnellingspook zit even 
wat verder weg dan op een SV. Nog een keertje 
proberen dan. Daarna ging het vrij soepel. Ook 
bochten kunnen met deze zware motor worden 
genomen. Al merk je dat als het wat harder gaat dat 
het dan wat linker wordt. Erg leuk om eens mee te 
maken. Toch was ik blij dat ik de motor weer schade 
vrij op z’n plek kon terug zetten. 
 
Daarna verliep de dag snel, veel gepraat met andere 
leden en tussendoor een heerlijk broodje saté op. Ook 
heb ik nog met de achterband verwisselen competitie 
mee gedaan. Maar zoals verwacht zat ik niet in de top 
van het klassement. Maar ik vond het al heel wat dat 
het me was gelukt. Rond 3 uur hebben René, Erik en ik 
een rondje langs de motoren gelopen om de mooiste 
650cc (SV dus) en de mooiste 1000cc (SV / TL) uit te 
kiezen. We hadden een goed overleg, we hadden het 
ook erg moeilijk, maar zoals altijd kan er maar één 
iemand winnen. Jaap won met zijn mooie zilveren SV 
650 S de prijs in de 650cc klasse. De doorslag gaven 
wat ons betreft de vele accessoires op zijn motor en 
het feit dat Jaap alles zelf probeert te doen. Ook 
probeert Jaap van alles uit, op zoek naar de perfectie. 
En dat vonden wij als jury erg leuk. Jaap won naast de 
eer ook een Yoshimura uitlaatdemper.  
 
In de 1000cc klasse was het een close finish. Toch trok 
Mark met zijn altijd nette TL 1000 S aan het langste 
eind.  

Ook deze motor heeft een hoge afwerkingsgraad en 
staat er altijd erg netjes bij. De motor is nog steeds als 
nieuw. Mark kon naar huis met een hele mooie Suzuki 
tassenset. Hij had dus direct geen excuus meer om 
niet mee te gaan met het volgende SV Contact 
weekend. Anton had de snelste tijd met het 
verwisselen van de achterband. Hij won een nieuwe 
achterband voor zijn SV 650 S. Maar hij kocht er een 
hele nieuwe SV 1000 S omheen. Jos stond de hele tijd 
eerste maar Anton probeerde het als laaste ook nog 
even. Jos gaf hem wat tips en dat heeft Jos dus 
uiteindelijk de overwinning gekost. Daarna werden Jan 
van Sommeren, de voorzitter van de MAG en Edgar 
van HK Suspension nog bedankt. Na dit alles werd de 
rommel opgeruimd en reden we in één lange stoet 
naar camping "Het groene eiland" in Appeltern. Op de 
camping kwam ik nog een oude bekende tegen, daar 
heb ik nog een tijdje mee staan praten. In de 
tussentijd werden de tentjes opgezet. Toen iedereen 
klaar was hebben we met z'n allen lekker langs het 
water gezeten. Hapje en drankje erbij en laat de 
verhalen maar komen. Ook de slager kwam weer. Hij 
had alles bij zich om een heerlijke BBQ te hebben. 
Heerlijk vlees, lekkere salade en frisse vruchten. Tot 
laat in de avond hebben we nog kunnen BBQ-en. Rond 
elven ben ik samen met Danny naar huis gereden. 
Weer een ritje op de SV 650 SRA. 
 
Na een slechte nacht, de buren hadden namelijk een 
feestje, vertrok ik vroeg om op tijd op de camping te 
zijn, want ik moest het ontbijt niet missen! En gelukkig 
was ik op tijd, heerlijke broodjes, eitje erbij, best zo! 
Na het ontbijt werd alles weer opgeruimd om de 
toertocht te gaan rijden. De toertocht was uitgezet 
door Gerald en deze ging over hele mooie wegen. Ik 
kon zo lekker de nieuwe SV uitproberen. Bij de half 3 
stop ben ik naar huis gegaan. Ik had gewoon te slecht 
geslapen om goed geconcentreerd motor te rijden. 
Helaas was de A2 afgesloten dus ik moest via Waalwijk 
naar de A27 om zo richting Utrecht te gaan. Moe maar 
voldaan kwam ik tegen vijven pas thuis aan. Maar wel 
een heel leuk weekend gehad! Rob en René bedankt 
voor het organiseren van het weekend, Anton bedankt 
voor de boodschappen en de tenten, Gerald bedankt 
voor de toertocht, Jan bedankt voor het voorrijden en 
voor de rest iedereen bedankt voor de gezelligheid dit 
weekend en de afgelopen jaren. 

 
Daarnaast wil ik ook nog een keer René bedanken. Ik 
ben je dankbaar dat jij de stap 7 jaar geleden hebt 
genomen om SV-ers bij elkaar te brengen. We hebben 
inmiddels zo veel leuke dingen met de SVCC gedaan, 
ik zal het niet hebben willen missen. Zo veel leuke 
mensen leren kennen en zo veel mooie routes 
gereden. René, bedankt! 
 
Arie Peele 

 www.svcontact.com 7 



 

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

SV Club circuitdag Assen – 15 juni  
 
Na enkele jaren afwezigheid was ie toch weer terug in 
de evenementenkalender, op initiatief van Francicso 
Ruiz en Jaap van Dijk: de SV Club circuitdag. Het bleek 
dat zij met hun circuitdagverslagen in 2006 de nodige 
‘race’ lusten los hadden gemaakt. Een gepassioneerd 
relaas van Jos “Gas is alles” de Meulmeester. 
 
Alhoewel het mij al een lange tijd wel leuk leek om 
eens op een circuit te rijden, heeft de aanschaf van de 
SV dit gevoel wel versterkt. Toen de vraag vanuit de 
club kwam wie interesse had, stond ik ook vooraan bij 
het aanmelden. Na maandenlang uitzien, fiets nazien, 
en aanpassen kwam de dag dan toch dat de rit naar 
Assen gestart zou worden.  
 
Na een telefoontje met Jaap besloten we samen op te 
rijden naar Anton in Drachten, alwaar Jaap de 
zoveelste modificatie aan zijn fiets (red: valt best mee 
hoor! ☺) zou laten aan brengen. Het racezadel. Gezien 
de drukte kwam ik al 20 minuten na afspraak bij Jaap 
aan, en na wat vocht aangevuld te hebben en een 
goed gesprek met meneer van Dijk senior, werd de rit 
naar Drachten gestart. Na diverse rode lichten kwamen 
we aan bij een te druk tankstation. Toen we even later 
de snelweg opreden zaten we al snel in de 1e file. Om 
de stemming nog wat te verbeteren viel al snel ook de 
eerste druppel. Afijn, om een lang verhaal kort te 
maken, ik heb nog nooit zo’n natte reis gehad, als deze 
van ‘s-Gravenzande naar Drachten. Zowel de sokken 
als de handschoenen konden we gewoon uitwringen.   
 
Rond 18:00 kwamen we in Drachten aan, alwaar we de 
koffie goed hebben laten smaken. Terwijl ik lekker in 
de keuken met mevrouw Ritmeester aan het keuvelen 
bleef, gingen Anton en Jaap aan de slag met het zadel.  
Rond 20:00 kwam Gerald aan die hier bleef 
overnachten en na nog een frietje genuttigd te hebben, 
rijden we naar de Bed & Breakfast in Zuidlaren. Na een 
kort babbeltje met Edi en Arjo trokken we de natte 
kleren uit, hingen ze te drogen en na een warme 
douche gaan we onder de wol want het is ondertussen 
al 23:30. Lekker bed, en redelijk kunnen slapen maar 
tjonge wat kan die Jaap snurken zeg. Familie van...?   
 
Om 6:00 gaat het wekkertje weer en na een ontbijt 
van koffie en een broodje (met lange tanden), trekken 
we de (redelijk gedroogde) kleren weer aan. Daar 
overheen uit voorzorg toch maar weer de regenoveral 
en dan snel naar het circuit alwaar wij om 7:40 
aankomen. De medecoureurs voor die dag komen 
gestaag de paddock op en al snel bevinden wij ons als 
SV broeders in een ontspannen gesprek. Het is nog 
steeds bewolkt en de buienradar in het mediacentrum 
geeft niet echt veel hoop... 
 

 
 
Na de inschrijving volgt de briefing van wat er die dag 
te gebeuren staat en na het ophalen van de 
transponders gaat de A-groep (o.a. Jaap en Luc) zich 
al opmaken voor de eerste sessie terwijl wij nog 
verdere uitleg krijgen over rijlijnen en gedragsregels.  
 
Om 9:45 mogen we dan de eerste sessie gaan rijden, 
de transponder wordt op de machine gemonteerd en 
op verzoek zitten de meeste SV’s in dezelfde groep 
(2).  Nou dat wordt dus een natte 1e sessie... De 
marshall krijgt een teken en we zijn op weg. Uit de 
pitstraat rijden we na een blik over de linkerschouder 
de baan op. Toch raar om zonder spiegels te rijden.  
 
Nou nou, die marshall zet er direct goed het gas op en 
geconcentreerd probeer ik zijn voorbeeld zo goed 
mogelijk te volgen. Hé wat staat die man daar te 
zwaaien met die vlag? Nou het is een groene dus het 
zal wel goed zijn (ik heb echt de betekenis van al die 
verschillende kleuren nog niet in mijn hoofd).  Na elke 
2 rondjes wisselen we zodat de 2 voorste rijders 
achteraan sluiten en iedereen een keertje achter de 
marshall kan rijden. Hé nu staat er weer één met een 
zwart wit geblokte vlag te zwaaien. Ai, jammer de tijd 
is alweer om. Terug naar het parc fermé waar we nog 
even met de marshall praten. Om 10:30 krijgen we 
een praktijksessie van HK-suspension en om 11:30 de 
2e sessie. Nu heeft het al een poosje niet meer 
geregend en als we de baan weer oprijden blijkt dat 
onze voorgangers een spoor droog gereden hebben.  
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Yes!!! Nou wordt het leuk de bochtjes lopen al wat 
soepeler en diverse rijders worden al wat ongeduldig. 
Kom op, gazzzzzz!  Helaas daar is de zwart wit geblokt 
alweer, netjes met de linkerhand omhoog de pitstraat 
weer in zoals we geleerd hebben. De helmen gaan af 
en de brede grijnzen worden zichtbaar. Yes, hier zijn 
we voor gekomen. Alhoewel sommigen van ons het 
tempo vlot genoeg vonden, gaven de meeste toch 
voorzichtig aan de het nog best wat sneller mocht. Na 
nog een stukje theorie gaan we de lunch gebruiken en 
de tongen komen goed los. Ja, dit is genieten met volle 
teugen.  De geestdrift van de mederijders maken je 
nog enthousiaster.  
 

 
Ook Karel Ton was present met zijn SV650 racer! 
 
Om 14:00 gaan we voor de 3e sessie waar de marshall 
na 2 rondes ons vrij baan geeft. Weer een droge baan, 
jammie! Ik rij als eerste achter hem en twijfel om nu 
er direct als een gek vandoor te gaan, mede ook 
omdat er nu toch al een lekker tempo inzit. Omdat er 
ook vanachter me geen dikke 1000 voorbij komt zetten 
en de marshall nog een gebaar geeft van 'je mag 
voorbij hoor', trek ik mijn gas voorzichtig wat verder 
open. Zwetend van de concentratie en de inspanning 
neem ik bocht na bocht en probeer al het geleerde 
goed uit te voeren. Verder en verder draai ik die 
gasschuif open. Lekker is dit man!!! Nog steeds rij ik 
moederziel alleen (voor mijn gevoel dan, want 
achterom kijken doe je niet en spiegelen kan je niet).   
 
De 2e groep komt in zicht en ik hou een beetje in, blijf 
een beetje achter de laatste hangen maar na enkele 
bochten zie ik toch wel een heel groot gat en zet ik 
hem er langs. Nu kom ik pas echt los, langs de 2e en 
de 3e en al snel raak ik de tel kwijt. Ik ga helemaal uit 
mijn dak en voel me net mijn 5-jarige zoon op zijn 
verjaardag. Jongens jongens, wat een feest is dit!!!  

De 2e groep is ingehaald en al snel komt er weer een 
groepje in zicht. Ik twijfel al niet meer en hou de kraan 
vol open, opzouten allemaal met die blèrende 4 
cilinders. De SV CLUB komt eraan!  Een nette lijn 
rijden in de Ossenbroeken en via de Strubben er 
voorbij. De schuif weer helemaal open en tegen de 
verwachting in komen ze op de Veenslang... niet 
voorbij? Met dik 150 op de teller in de ankers voor de 
Ruskenhoek en de volgende prooien dienen zich al 
aan. Bij Stekkenwal steek ik de volgende verbaasde 
viercilinder voorbij. De Bult, Mandeveen, Duikersloot, 
Meeuwenmeer en Hoge Heide. Steeds verder en sneller 
gaat de schuif open. Versnellingen tellen, pionnen in 
het vizier houden en genieten. Zachtjes door de eerste 
bocht van de GT chicane en in de linker bocht van de 
GT de volgende voorbij en weer die gaskraan vol open. 
Oppassen dat we niet in de begrenzer gaan want dan 
gaan er kostbare nanoseconden verloren. 170, 180, 
190 gaat het en steeds probeer ik harder en later te 
remmen. Sh*t weer te vroeg in de ankers. Ronde na 
ronde vliegt voorbij en ik krijg kramp in mijn bek van 
die grijns op mijn smoel. Daar is het zwart wit geblokt 
alweer, het feest is weer voorbij.  
 
Nu komen de tongen pas echt los, het is wel duidelijk 
dat we hier allemaal met volle teugen van genieten. 
0m 15:30 is dan de 4e en laatste sessie waar ook de 
tijd genoteerd gaat worden, helaas is de baan nu weer 
flink nat en diverse clubleden besluiten om de laatste 
sessie niet te rijden. Jammer, dus met z’n drieën 
komen we bij de marshall aan, die hier ook wel wat 
verbaasd over is, maar lang kunnen we hier niet bij stil 
staan want we kunnen de baan weer op. Na 2 ronden 
voorrijden mogen we er weer voorbij en voorzichtig 
gaat het steeds wat harder op de natte baan, na nog 
even achter Arjo en Marcel gereden te hebben duik ik 
hier dan op een gegeven moment toch voorbij. Even 
later rijdt daar het Zwarte monster van de 2e groep 
weer in de weg. Bij Meeuwenmeer kan ik er voorbij 
maar ik geef net iets te enthousiast gas en mijn 
achterwiel geeft een flinke zwieper. Ik kan natuurlijk 
niet achterom kijken, maar mijn gevoel zegt me dat ik 
nu flink de ruimte krijg. Even slikken en doorgaan, na 
de Ramshoek ben ik weer al over de schrik heen, geen 
tijd om hier bij stil te staan. CONCENTREREN! Proberen 
zo rond en vloeiend mogelijk te rijden en weer moeten 
de R6'jes en weet ik het wat allemaal eraan geloven. 
Opzij want ik kom er weer aan! 
 
Vrij baan, niemand voor me, nu koppie erbij houden en 
proberen een leuke tijd te zetten. Helaas daar is die 
gele vlag weer, gas los en overeind gaan zitten. De 
volgende is er weer af gegaan, au au, maar hopen dat 
ze verzekerd zijn. Gelukkig was het geen SV, gele vlag 
weg, volgende poging, maar helaas.  
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Nu rijdt er weer een groepje voor me en als ik daar 
dan langs ben en weer voor een leuke tijd ga, is daar 
(je raadt het al) de gele vlag weer. Deze keer duurt 
het nog langer en als deze dan voorbij is en ik 
nogmaals diep achter mijn kuip duik, de gashandel 
tegen de aanslag trek, is daar het gehate zwart wit 
geblokt. Jammerrrr, het feest is voorbij.  De marshall 
is al binnen en omgekleed als wij naar binnen rijden. 
In zijn T-shirt op zijn fietsje komt ie nog aanrijden voor 
een babbeltje, ja het was heel leuk en achteraf was die 
natte baan toch ook best wel leerzaam. Weer naar het 
mediacentrum voor de afsluiting en de uitgifte van het 
deelname certificaat. Nadat we bij mooie Tessa ook de 
rondetijden van de 3e sessie (mag eigenlijk niet hoor) 
gekregen hebben gaan we ons weer klaar maken voor 
vertrek.  
 

 

Herhalingsoproep   
Toertocht van het Noorden –  
14 t/m 16 september 2007 

 
 

Beste leden, 
 
Het hotel waar we verblijven tijdens de Toertocht 
van het Noorden (14 t/m 16 september) heeft 
nog enkele plaatsen beschikbaar! Wil je alsnog 
mee, grijp dan nu je kans!! Meer informatie over 
de tocht staat op het forum, onder 
Evenementen. 
 
Schrijf je alsnog in en betaal vóór 01 
september a.s.! 
 
Inmiddels zijn er al 15 definitieve aanmeldingen 
en betalingen ontvangen. 
 
Maak 109 euro over op rekeningnummer 
629360073 t.n.v. SV Contact Club Emmen onder 
vermelding van: lidnr XX-XXX Toertocht van het 
Noorden 2007. 
 
Schrijf je daarnaast in op de poll op het SV 
Contact Club forum (www.svcontact.com/forum) 
of een email aan toercoördinator@svcontact.com. 
 

 
Als ook de A-groep klaar is maken we nog een 
groepsfoto en verlaten we in groepjes het circuit-
terrein. Rijdend door het tunneltje krijg ik een 
euforisch gevoel. Hoe anders dan vanmorgen, toen ik 
nog slaapdronken achter Jaap aanreed, goed oplettend 
dat ik de ‘goeroe’ niet kwijt zou raken. We hebben het 
als club overleeft, niemand gevallen en de meeste van 
ons hebben nog uren met een smile op hun tronie de 
weg naar huis afgelegd. Op de terugweg samen met 
Jaap en Marcel in Nunspeet nog een warme hap 
genuttigd en gezellig nagepraat. Rond 20:00 de weg 
weer vervolgd, die was lekker rustig zodat we het gas 
er flink op kon houden. Bij de afslag A12 onder Utrecht 
elkaar gedag gezwaaid en kon ik alleen de laatste 140 
km afleggen. Helaas begon het ook weer wat te 
regenen, maar om 21:45 was ik dan toch ook thuis, 
moe maar voldaan.  
 
Nu, 24 uur later schrijf ik dit “verhaaltje’’ met weer die 
grijns van oor tot oor en rest me niets meer te zeggen 
dan: “Jongens allemaal bedankt. Het was super, dit 
moeten we vaker doen!” 

De ‘organisatie’ aan het woord 
Gelet op de enthousiaste reacties van alle deelnemers 
is het de bedoeling om volgend jaar ook weer een 
circuitdag in te plannen. Met welke organisatie we 
gaan en op welk circuit we uiteindelijk uit zullen komen 
is iets waar we nog over moeten beslissen. De meeste 
deelnemers van dit jaar hebben aangegeven toch wel 
graag iets meer ‘vrij’ te willen rijden, dus zonder 
marshall. Er zijn enkele organisaties die voor ieder wat 
wils bieden tijdens de circuitdag, want we vinden 
persoonlijk dat begeleiding (al dan niet voor de 
beginners) niet mag ontbreken Bovendien is Assen 
geen goedkoop circuit om te rijden en altijd ZEER snel 
volgeboekt. 
 
Circuitdag 2008! 
Kortom, heb je zin om volgend ook eens op het circuit 
te rijden, laat dat dan weten in het “15 juni SVCC 
circuitdag” topic op ons forum: 
www.svcontact.com/forum. 
 
Zo kunnen we een beetje bijhouden wie allemaal 
interesse heeft, om het zo makkelijk mogelijk te 
regelen. 
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Verslag Veluwtocht – 1 juli 
 
1 juli was het dan zover, de eerste door mij uitgezette 
Veluwetocht gaat beginnen! Ik had er veel zin in en het 
weer leek mee te gaan vallen. Eerst maar even naar 
het verzamelpunt bij knooppunt Hoevelaken. Mijn 
brommert was een gehuurde blauwe SV650S K6. De 
tocht had voor mij nog een hoger doel. Als de SV de 
test kan doorstaan en erg veel fun geven, dan koop ik 
er eentje. 
 

 
  
Bij het verzamelpunt aangekomen waren al enkele 
deelnemers aanwezig en de rest kwam al vlot daarna, 
waaronder de hele motorrijdende familie ten Kate, 
inclusief zoon Rinze en een vriend op een Pan 
European. Natuurlijk kon ‘Mister Veluwetocht’ Martin 
Domburg niet ontbreken. Uiteindelijk hadden we 14 
man. Al gauw na vertrek begon het in Achterveld te 
regenen, echter dit hield gauw op en we hebben alleen 
maar mooi weer gehad. De wegen waren erg rustig 
(hier had ik ze ook op uitgezocht…) en de minder 
goede weersvoorspelling had ervoor gezorgd dat de 
Veluwe “65+ in koekblik”-vrij was.  
 
De route voerde over vele mooie slingerweggetjes, 
langs boerderijen en door bossen en heidevelden. 
Omdat in een klein gebied enorm goed geveegd kan 
worden, werden plaatsen als Kootwijkerbroek, 
Barneveld en Achterveld meerdere malen aangedaan. 
In mijn spiegels zag ik ook het nodige spektakel, een 
korte impressie: Arjo die vol kneedownend door lange 
draaiers knalde en Rinze die ook een mooi potje kan 
gummen. Van Pa geleerd zeker… Daarachter moeders 
Janneke, maar of ze nou trots of bezorgd was weet ik 
niet. Dan de blauwe naked-rijder, en nog verder 
achteraan de twee grijze SV's die het wat rustiger aan 
deden. Uiteindelijk kwamen we bij tussenstop Halte 
Assel na van de schitterende heidevelden te hebben 
genoten. Het eten was net als de eettent eenvoudig, 
maar erg lekker. Daarna mochten we meteen 2 
kilometer over een harde zandweg crossen. Even later 
nog een drift gemaakt op een nat wildrooster in de 
bossen bij Kootwijk. Daarna via alweer veel mooie 
weggetjes (die soms niet echt overzichtelijk waren,  

maar gelukkig wel schoon) gingen we vanaf 
Voorthuizen naar het noorden. 
 

 
 

Tussendoor kwamen Erik en Martin nog voorbij knallen 
die gezamenlijk een race aan het houden waren, 
uiteraard inclusief wheelies van Martin. Deze omgeving 
ken ik minder en mede door wegwerkzaamheden 
reden we verkeerd. 
 
Ook nog even een zandpad gepakt, om de off-road 
kwaliteiten te testen. Bij aankomst waren zelfs de 
grijze SV's al aanwezig (Sorry, namen vergeten). Op 
de boulevard kwamen de enthousiaste verhalen los. 
Martin had ook nog weer nieuwe wegen ontdekt om 
onveilig te maken. Met woorden als “volgend jaar 
weer” namen we afscheid en ging ik huiswaarts. De 
maandag erop heb ik meteen een SV gekocht, nu een 
rooie K6 Yoshi, want ik heb weer ouderwets geblazen 
en geveegd. En op zo’n speelse en leuke manier, zoals 
dat op een GSX-R nooit zou kunnen. Dus wat mij 
betreft: SV forever!! 
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De Vogezen/ Zwarte Woud toer 
 
Na het succes van de 2006 editie, was er dit jaar weer 
een meerdaagse tocht georganiseerd door de Suzuki 
SV Contact Club. Ditmaal waren de Vogezen en het 
Zwarte Woud de te bedwingen gebieden. 
 
Dag 1, Vrijdag 6 juli 
Vrijdagochtend vertrokken we vanuit Almere met z'n 
drieën (Janneke, Rinze en ikke dus) richting Heerlen en 
jawel, het regende alweer... Tijd dus voor de eerste 
serie regenpakgymnastiek oefeningen en er zouden er 
nog wel een paar volgen. 
 

 
 
Ondanks dat het op vrijdagochtend redelijk rustig is op 
de weg toch nog een aantal files meegemaakt zodat 
we aan de late kant op het afgesproken punt 
aankwamen. Aldaar dus, zoals inmiddels bekend, geen 
Jan.  
 

 
 

Op een flink deel van de vrouwelijke deelnemers na 
(Edith & Annemarie a.k.a. svpuck) was verder iedereen 
present. RobR hadden we onderweg opgepikt, RobN, 
Marcel, Gerald en introducé Paul (BMW R1100), Pieter, 
Daniël alsmede Patrick stonden braaf te wachten. 
 

 
 
Beide dames vertrokken op zaterdag en reden het stuk 
in 1 ruk. In 2 groepen ploften we via een mooie route, 
waarbij het weer vrij goed bleef, dwars door de Eifel en 
kwamen we 's avonds aan in het dorp (gat, gehucht) 
Bedesbach alwaar het bier en eten ons goed smaakte. 
Bedesbach ligt aan de rand van de Eifel, ongeveer 26 
km hemelsbreed ten noordwesten van Kaiserslautern. 
In de avond nog het dorp uitgewandeld om van de 
ondergaande zon te genieten... 
 

 
 
Dag 2, Zaterdag 7 juli 
De volgende ochtend weer bijtijds op pad en via 
wederom een fraaie route kwamen er nu 3 groepjes 
aan bij Gasthaus Kreuz in Weizen.  
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Ook hier smaakte het bier, de cola light of andere 
limonade variant weer prima en was het eten tot in de 
puntjes verzorgd. De motoren werden ondergebracht 
in 2 garages, de bekende prefab dingen, zodat die 
redelijk veilig en droog de nacht konden doorbrengen. 
 

 
 
Dag 3, Zondag 8 juli
Tijdens het spannen en smeren van de diverse 
kettingen werd besloten om mijn "Korte Lange Zwarte 
Woud Tour" te gaan rijden. Deze had ik zo genoemd 
omdat ik mijn best had gedaan om de kleinst 
mogelijke kronkelweggetjes uit te zoeken via 
Mapsource en ondanks het beperkte aantal kilometers 
zou je er wel behoorlijk lang over doen. Nou, dat 
hebben we geweten. Je kunt namelijk wel aangeven 
dat je "onverharde wegen" wilt mijden, ze zaten er wel 
degelijk in en nog wel volop.  
 

 
 
Niet alle groepen hebben deze rit echter kunnen rijden 
omdat rond 11:00 uur in de ochtend Daniël compleet  

van z'n motor werd gereden door een automobilist die 
geen voorrang verleende. De man woonde nota bene 
in het straatje waar hij uit kwam rijden, zag RobN 
voorbij komen en keek 'm vervolgens al doorrijdend 
na, een bord “naderen voorrangsweg” verder 
negerend... 
 
Notartz, Poli-
zei, Kranken-
wagen & 
Feuerwehr 
waren d
nog nodig 
voor verzor-
ging, proces
verbaal en 
het opruimen 
van de 
rommel. 
Daniël w
ter observatie 
naar het ziekenhuis gebracht alwaar hij een nachtje 
mocht blijven. Gelukkig heeft hij het er goed vanaf 
gebracht dankzij de goede beschermende kleding. Eén 
voet heeft zo'n beetje de grootste klap gehad maar die 
was dan ook helemaal beurs. De motor heeft toch flink 
wat schade opgelopen en het is de vraag of en 
wanneer deze nog naar Nederland komt. 

aarna 

erd 

 

Het spreekt voor zich dat er door deze groep niet al 
teveel meer werd gereden. Ook waren RobR en Marcel 
achter de ambulance aangereden om een en ander in 
de peiling te houden en te laten merken dat Daniël niet 
moederziel alleen in het ziekenhuis terecht kwam. De 
overigen vervolgden in de -inmiddels- stromende 
regen hun weg door ZwarteWoudLand. De andere 
groep heeft het cross country gebeuren wel 
volgehouden waaruit wederom is gebleken dat de SV 
tot vrijwel alles in staat is. 

 
Dag 4, Maandag 9 juli 
De resterende 12 
motorrijders gingen 
vandaag op pad 
richting Frankrijk voor 
de, wat later bleek, 
langste tocht naar de 
Vogezen/Col de la 
Schlucht namelijk een 
tocht van 413 
kilometers. Het begon 
(uiteraard) met regen 
want daar waren we 
gisteren tenslotte mee 
opgehouden.  
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Nu begon Rinze's SV te sputteren van de riant over-
vloedige wateroverlast maar gelukkig hield pluvius op 
bij de grens (!?) en begonnen de wegen te drogen. 
Eindelijk was de beurt aan ons! Heerlijk sturend over 
de diverse binnenwegen, heuveltje op en heuveltje af 
ging een en ander donderend door het fraaie land. 
Alleen wel even oppassen met die Franse fratsen want 
van het strooien van "gravillon" krijgen ze nooit 
genoeg. Op terugweg naar ons hotel werden wederom 
de sluizen geopend en kwamen we nat maar voldaan 
terug.  
 
Dag 5, Dinsdag 10 juli 
Weer eens tijd voor een rit door het Zwarte Woud, een 
tocht van zo'n 385 kilometer. Maar allereerst tijd voor 
andere zaken. RobN had een redelijk versleten ketting, 
Rinze’s motor had de vorige dag op de terugweg weer 
flink gesputterd (maximaal 80 km kon die arme 
jongen) en Patrick had veel last van loslaten zolen. 
 

 
 
Ductape houdt het een tijdje bij elkaar maar om nou te 
zeggen dat ze waterdicht waren... Tijd dus voor een 
motordealer en die was al op korte afstand te vinden. 
Alleen jammer dat ze niet veel in huis hadden. Ketting 
en dergelijke moest op bestelling. Van Rinze's motor is 
het afvoergaatje doorgeblazen, maar een nieuwe 
bougiekap was niet voorradig terwijl die volgens de 
monteur echt slecht was. Laarzen hadden ze al 
helemaal niet dus dat schoot allemaal niet op. 
Uiteindelijk heb ik met dezelfde ductape een 
"beschermflap" gemaakt tussen cilinderkop en radiator 
en jawel. Einde gesputter! Patrick was inmiddels 
vertrokken naar aan ander dorp en RobN heeft de gok 
maar gewaagd en de ketting verder gesteld. Bleek ook 
probleemloos tot het einde van de week. Beide 
groepen vertrokken weer voor de rit waarbij 1 groep 
allereerst Patrick heeft achterhaald.  

 

 
 
Ook deze rit was fantastisch met hele fraaie wegen, 
bochten en wat al niet meer. 

 
Dag 6, Woensdag 11 juli 
De laatste dag voordat iedereen weer naar het 
noorden moest vertrekken. Tijd dus voor Zwitserland 
en Oostenrijk! Jammer genoeg begon ook deze dag 
weer met een boel aanhoudende nattigheid maar dat 
heeft de pret niet mogen drukken.  
 

 
 
Op de Furkapas (1760m) lagen nog de resten van 
verse sneeuw van een dag eerder, maar de wegen 
waren in ieder geval goed berijdbaar. Wel nat, maar 
dat waren we inmiddels gewend, en nu ook nog koud. 
Het natte weer zorgde er echter wel voor dat we deze 
tocht moesten inkorten en dus niet de hele 435 km 
konden doen maar de verkorte versie van Jan zodat er 
nog 378 kilometers resteerden. Uiteindelijk waren we 
zo rond half acht voor de laatste keer terug in het 
hotel.  
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Overigens, dit hotel is een echte aanrader. Bijzonder 
vriendelijk, goede sfeer, prima eten en lekker relaxed. 
 

 
 

Dag 7, Donderdag 12 juli 
Van alle deelnemers gingen er slechts 2 in 1 dag 
retour, namelijk Gerald en introducé. Alle overigen 
deden de rustige versie van 2 dagen. Tot aan de lunch 
bleven we echter met de 2 complete groepen rijden 
waarbij we zowaar droog weer hadden. Dus wederom 
uitstekend gestuurd met z'n allen in een lekker sportief 
tempo. Einde van de middag aangekomen bij het hotel 
alwaar het bier nog steeds goed smaakte (Cola light 
was dus al naar huis). Ook de maaltijd was weer 
uitstekend verzorgd en Daniël kwam nog langs in z'n 
Duitse Corsa om de laatste avond met ons te delen. 
Klasse! 
 

 
 
Dag 8, Vrijdag 13 juli 
Wie is er bang voor vrijdag de dertiende. Nou, in ieder 
geval niet Annemarie die inmiddels bericht had 

ontvangen van haar Jos dat ie op vakantie was 
vertrokken met de kids en of ze dan maar even naar 
de camping in Frankrijk wilde gaan. Thuis was 
inmiddels toch niemand meer. Met alle vage informatie 
waar ze dan wel moest wezen in haar hoofd is ze 
gewoon zonder GPS op pad gegaan en, naar ik heb 
vernomen uit betrouwbare bron, ook aangekomen. 
Wat resteerde werd uitgezwaaid door de oma van het 
hotel samen met Daniël en vervolgde de weg door de 
Eifel richting Heerlen. Maar niet nadat Marcel z’n 
oververhitte hoofd op ludieke wijze had afgekoeld. In 
hoeverre dit iets te maken had met de serveersters is 
niet duidelijk geworden.  
 

 
 
Onderweg gingen we nog even voor een overheerlijke 
aardbeiensorbet maar da's logisch. In Heerlen 
aangekomen nog gezamenlijk gewokt "zum abschied" 
waarna ieder huiswaarts keerde. 
 

 
 
RobN, Marcel, Gerald, Paul, Pieter, Daniel, Patrick, 
Rinze, Janneke, Edith, Annemarie en RobR, bedankt 
allemaal voor deze superweek. Het was, op de 
ongelukken en de regen na, een week die zeker voor 
herhaling vatbaar is. Volgend jaar ben ik er weer bij! 
 
Pieter & Jan, jongens bedankt voor het vele werk van 
de voorbereiding! 
 
Erik ten Kate (die met die Honda VTR-SP2…) 
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”SV/ TL hier en daar” 
 
Een unieke aflevering, ditmaal met Arjan Brunekreef 
uit Harskamp. Vorig jaar overgestapt naar een 4 
cilinder Suzuki (GSX-R 750), maar sinds kort weer 
terug in de V-twin gelederen. Tijd voor een 
kennismaking!  
 
 
Welke type motor rij 
je? 
Een rode SV650S 
Yoshimura uit 2006.  
 
Wat vind je geweldig 
aan je huidige fiets? 
Hoge funfactor, een 
heerlijk geluid, een 
ideaal ding om op 
kleine weggetjes 
mee rond te 
boenderen. 

een favoriete weg met mooie bochten in de 

sfalt. Eén keer 
den waar ik volgend jaar ga wonen... 

plekken doe 
 het rustiger aan, maar verder: Knalluh! 

 veel lol. Daar kijk ik nog steeds 
et plezier op terug! 

ndering aan je motor vind je het mooist of 

mper! Een twin moet natuurlijk 
el lawaai maken. ☺ 

 dijk bijna niet meer op, 
wat een geworstel was dat.  

 
Heb je 
buurt? 
Alle wegen rondom de dorpjes rondom Barneveld, heel 
veel slingerweggetjes, en redelijk goed a
ra
 
Kun je iets vertellen over je rijstijl? 
Sportief, zolang de omstandigheden goed zijn. Bij 
slechte wegen, regen en onoverzichtelijke 
ik
 
Wat is je leukste motorervaring? 
Mijn mooiste tocht was verreweg de SVCC Alpen/ 
Dolomietentocht van vorig jaar. Echt een oase van 
mooie wegen, en heel
m
 
Welke vera
het best? 
De Yoshimura eindde
w
 
Welke motorrit pakte heel anders uit dan gepland? 
De tocht in Zuid-Holland een paar jaar geleden, mijn 
SV stonk naar rotte eieren, ben voortijdig met Arie 
binnendoor naar Utrecht gereden, bij Tienhoven kapte 
ie ermee, spanningregelaar was stuk,accu kookte, ik 
mocht van een omwonende de motor onderaan de dijk 
bij een huis neerzetten, Arie heeft nog gewacht tot ik 
werd opgehaald. Arie bedankt!! Later de motor 
opgehaald, ik kreeg hem de

 

 
 
Geef je extra gas in tunnels? 
JA!!! En ook gas los voor de roffel en de knallen. 
 
Hoe lang ben je al lid van de SV Club en wat trekt je 
het meest aan? 
Al 4 jaar, gezellige harde kern die heel veel doet, en 
een leuke open sfeer zonder haantjesgedrag. Ik 
vermaak me elke keer weer. 
 
Hoe zie je motorrijden in de toekomst? 
Ik verwacht dat de Superbikes en Supersports steeds 
minder op straat te zien zullen zijn, omdat je op straat 
maar weinig van de capaciteiten kunt gebruiken zonder 
zwaar illegaal bezig te zijn. Ik spreek uit ervaring, 
want ik heb een jaar een Suzuki GSX-R 750 uit 2004 
gehad. Ik denk dat er steeds meer funbikes, zoals de 
SV worden verkocht.  
 
Wil je verder nog iets kwijt? 
Hierbij dank aan alle clubleden die zich overal voor 
inzetten. Ik vind het erg prettig dat ik me als christen 
me nooit bezwaard heb gevoeld, en dat komt door de 
goede manier waarop we in de club met elkaar 
omgaan. 
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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. 4, 
augustus/september 2007.  
 
De volgende SVCC nieuwsbrief 
verschijnt medio oktober 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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