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De voorzitter aan het woord
De SV Contact Club bestaat in 2007 5 jaar en daar zijn
we erg trots op! Sinds 2002 organiseren we tal van
evenementen voor SV en TL rijders en dit jaar vieren
we dit met tal van schitterende evenementen. In deze
nieuwsbrief vind je informatie over onze Vogezen/
Zwarte Woud toer en de 3-daagse Toertocht van het
Noorden. Zorg dat je het weekend van 9 en 10 juni
vrijhoudt zodat we het lustrum met de hele club
kunnen vieren. De exacte invulling van het lustrum
wordt onthuld op de ALV. Op de ALV krijg je ook
informatie over het Sauerland treffen.
Om ons lustrum extra kracht bij te zetten en onze club
een (nog) professionelere uitstraling te geven is er een
nieuw logo en bijgehorende huisstijl ontworpen. Deze
nieuwsbrief is het eerste product in onze nieuwe stijl.
Op de motorbeurs Utrecht onthullen we het nieuwe
logo voor ‘het grote publiek’, evenals de vernieuwde
website en een prachtige Powerpoint presentatie. Ook
delen we stickers uit met het nieuwe logo. We zien je
dan ook graag in Hal 9, standnummer C022. De koffie
en welbekende spekjes staan voor je klaar!
Velen van jullie hebben ons nieuwe forum al gevonden.
Heb jij je nog niet aangemeld, kijk dan snel op
www.svcontact.com/forum! Het forum is, naast de
website, ons nieuwe clubhuis. Inschrijvingen voor
evenementen en toertochten lopen voortaan allemaal
via het forum. Vanaf de evenementenlijst op de
website wordt je altijd automatisch doorgelinkt naar
het juiste topic. Mocht je vragen of opmerkingen over
het forum hebben neem dan contact op met onze
webmaster Patrick via webbeheer@svcontact.com.
We hadden gehoopt dat Suzuki ons lustrumjaar extra
kracht bij zou zetten met een nieuwe SV700(S). Er
werd eind 2006 volop over een 700cc SV gespeculeerd.
Helaas is er niets van uitgekomen en is de SV650SR,
zoals de officiële 2007 benaming luidt, behoudend
aangepast met een volle kuip (al bekend als accessoire) en ABS. De SV1000S is voor 2007 – op nieuwe
kleuren na – niet aangepast, maar wel 1000 euro
goedkoper geworden! Laten we hopen dat dit slechts
een stunt is om de verkoopcijfers van de SV1000S op
te krikken. Hopelijk brengt Suzuki in 2008 twee nieuwe
V-twins op de markt. We houden het voor je in de
gaten!
Ik wens je veel leesplezier en hoop je het komende
jaar op veel van onze evenementen te begroeten.
Jan van der Meij
Vice-voorzitter SV Contact Club

Jaargang 6 – Nummer 1

Zaterdag 9 en zondag 10 juni
SV Contact Club Lustrum
Dit jaar bestaat de SV Contact Club 5 jaar en dat vieren
we het hele jaar door. Het weekend van zaterdag 9 juni
en zondag 10 juni willen we het lustrum extra kracht
bijzetten met twee spetterende SV Contact Club dagen.
Op zaterdag 9 juni ben je vanaf 11.00 uur van harte
welkom bij Suzuki exclusief dealer Jan van Sommeren
Motoren te Afferden (Gelderland).

Je kunt deze dag:

• Demo rijden op diverse Suzuki’s
• Een Dyno-run laten doen voor een zacht prijsje
• Vering advies krijgen door HK suspension
• Een mooie prijs winnen in de competitie achterband
verwisselen
• Genieten van een hapje en een drankje
’s Avonds organiseren we daar een gezellige barbecue
op het park “Het Groene Eiland” te Appeltern, waar je
na afloop in je eigen tent kunt overnachten.
De volgende dag, zondag 10 juni, rijden we na een
uitgebreid ontbijt een mooie toerrit in de omgeving om
het SV Contact Club lustrum-weekend goed af te
sluiten!

Meld je alvast aan!

Omdat we graag willen weten op hoeveel personen we
kunnen rekenen willen we je nu alvast vragen of je
aanwezig zult zijn.
Geef je op via de poll op het SV Contact Club forum
(http://www.svoncontact.com/forum) onder ‘evenementen’ of mail naar: secretaris@svcontact.com.
Namens het voltallige bestuur,
René Thepass
Voorzitter SV Contact Club
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Algemene clubinformatie
Bankrekeningnummer:
Ter name van:
IBAN-code:
BIC-code:

62.93.60.073
SV Contact Club te Emmen
NL 14 ABNA 062 93 60 073
ABNANL2LA

Bij contributiebetaling a.u.b. uw lidmaatschapsnummer
vermelden op de overschrijving.
Lidmaatschap:
Gezinsleden (2e en volgende leden
uit één gezin/ één adres)
Minimum bedrag donateurs:
Toezending clubblad per post

€ 21,- per jaar
€ 10,50 per jaar
€ 5,- per jaar
€ 5,-

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
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

Marc van der Kuijp
Watergraaflaan 71
4731 WJ Oudenbosch
: +31 (0165) – 320671
: nieuwsbrief@svcontact.com
Bestuursmedewerkers/ ondersteunende taken

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?

Nieuwsbrief
Jaap van Dijk
Naaldwijkseweg 282
2691 PW ´s-Gravenzande
: +31 (0174) 416296
: jw_burnout@hotmail.com

Assistent toercoördinatoren
Erik ten Kate
: tencats@gmail.com
Anton Ritmeester
: sv650s@stoffeerderij.net
Eric Caron
: eric_caron@hotmail.com
Webmasters
Arie Peele
Patrick v/d Meulen

: webbeheer@svcontact.com
: 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)



=== 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, actiefoto’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!
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Info: 3-daagse Toertocht van
Noorden – 14 t/m 16 september

het

De SV Contact Club toercommissie heeft voor het
weekend van vrijdag 14 t/m zondag 16 september de
3-daagse Toertocht van het Noorden gepland staan.
Op dag 1 verzamelen we om 10.00 uur op een nog te
bepalen locatie centraal in het land om van daaruit via
een “binnendoor” tocht van ca. 225km naar
Stadskanaal te rijden.
Op dag 2 maken we een rondtocht van ca. 320 km
door de mooiste streken van de provincies Groningen
en Friesland waarbij o.a. de waddenkust wordt
aangedaan.
Op dag 3 vertrekken we weer richting zuidelijke
streken naar een nog nader te bepalen centraal punt in
Nederland. Een tocht van ca. 235 km.
We hebben twee overnachtingen in **** Best Western
Hotel-Restaurant Stadskanaal gereserveerd. Meer
informatie
op
(www.Hotel-Stadskanaal.nl).
De
toercommissie heeft een arrangement kunnen organiseren bestaande uit:
•
•
•
•
•

2 overnachtingen in een tweepersoonskamer
2x uitgebreid ontbijtbuffet
2x heerlijk driegangen diner
Welkomstdrankje (Kir Royal of een kopje koffie)
Gratis motorparkeerplaats in de overdekte garage

Wij hebben voor dit arrangement een speciale prijs
kunnen bedingen: slechts € 109,- p.p. Normaal kost dit
arrangement € 177,50 p.p. Voor éénpersoonsgebruik
van een kamer betaal je een toeslag van € 60,-.
Dranken, lunches, koffiestops, brandstof etc. zijn
uiteraard voor eigen rekening.

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 loop
van het seizoen 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

-

SV Contact Club lustrum
-

Maak € 109,- over op rekeningnummer 629360073
t.n.v. SV Contact Club te Emmen onder vermelding
van: lidnr XX-XXX Toertocht van het Noorden 2007. Je
lidnummer is te vinden op je clubpas.

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)

Schrijf je in en betaal vóór 25 maart a.s!
Om zeker te zijn van voldoende kamers, moeten we
vroeg reserveren.

Zaterdag 9 en zondag 10 juni –

-

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

Schrijf je daarnaast in via de poll op het SV Contact
Club forum (www.svcontact.com/forum) of stuur een
email naar: toercoordinator@svcontact.com.

-

Vrijdag 14 t/m zondag 16 september –

Rij veilig!

-

Zondag 7 oktober – Najaarstocht

De toercommissie

-

Zondag 28 oktober – Herfstlicht toertocht

Toertocht van het Noorden

www.svcontact.com
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Terugblik toertochten 2006 – deel 2
Vorige nieuwsbrief hebben jullie al een deel van de
terugblik op de toertochten uit 2006 kunnen lezen.
Helaas kunnen we niet al onze tochten zelf uitzetten,
wat wel eens leidt tot onverwachte probleempjes, en
het weer hebben we (helaas) ook niet in de hand.
Zondag 26 augustus – Utrecht/Zuid-Hollandtocht
Astrid: Ik vond de tourrit erg leuk, was voor het eerst
mee als passagier achterop bij René. Vond de route
mooi, al die bochtjes en het prachtige landschap.
Steeds weer een verrassing waar je na iedere bocht
terecht zou komen. Dank voor jullie hartelijkheid naar
mensen die voor het eerst meegaan, was erg prettig!
Tot aan Utrecht waren wij ook aardig natgeregend,
maar daarna viel het erg mee, zelfs een lekker
zonnetje op het terras in Abcoude. Kortom: tot ziens!
René Thepass: Ik vond het heerlijk om weer eens
een toertocht te doen met de SV en TL leden! Heb
weer forse regenbuien vanuit Nijmegen moeten
doorstaan, maar in Utrecht aangekomen scheen de zon
en waren er een aantal mooie SV's en een TL
aanwezig. Erg leuk weer iedereen even te ontmoeten
en te spreken. Ook nog een verwoede poging gedaan
om 2 SV rijders lid te maken van onze club, maar die
beseffen nog niet hoeveel FUN ze missen door niet
meteen lid te worden...ha!
Was voor mij de allereerste keer dat ik met m'n
vriendin achterop een toertocht meedeed. Was super!
(en zo te lezen heeft ze genoten) Mooie route, wel erg
drempellig (rollercoaster effect) en hele smalle
dijkwegen. Ik reed rustig m'n eigen tempo en genoot
van het ritje.

Lekker gegeten in Abcoude en daarna weer terug via
de snelweg met een "aparte mooie" Aprilia van Marc
Cremers naar Nijmegen gereden. Hele leuke foto's!
Janneke, bedankt! Op naar de volgende toertocht.
Misschien dat we eens een toertocht in Nijmegen e.o.
kunnen organiseren... hmmm kom er nog wel een keer
op terug.
Marc (vd Kuijp): Vandaag de toertocht gereden
samen met mijn oudste zoon Mathijs. Het hing er nog
even om, maar uiteindelijk konden we toch meerijden.
Op de weg naar Utrecht nog wel een paar pittige buien
gehad maar in Utrecht zag het er al vriendelijk uit. Ik
ben met de eerste groep mee gereden met Erik,
Janneke, Jim en vriend, Marcel en uiteraard René en
vriendin. Het begin was nat en sommige wegen waren
echt glad omdat de boeren aan het rijden zijn. Maar
gaande weg ging het steeds beter en kregen we er
meer schik in. Rene had nog wel wat moeite om bij te
benen. Met name op de mooie weggetjes langs het
water. Deze waren slechts 2 meter breed met flink
begroeiing naast de weg. Het zicht was ook zeer
beperkt, je wist nooit wat er om de bocht reed. ‘s
Middags pauze in het mooie Abcoude, lekker in het
zonnetje.
We zijn daarna op ons gemak naar huis gereden. Ik
hoop dat de anderen nog een mooie middag hadden.
Bij thuiskomst stond Carolien wel te kijken. "waar
hebben jullie gereden?" De motor was wel heeel errug
smerig geworden. Ach ja. Klein probleem wat met een
emmer water zo te verhelpen is. Plezier hebben we in
ieder geval gehad en das toch het belangrijkste.
Erik ten Kate: Was inderdaad een leuke dag vandaag.
Vooral het eerste stuk van de route was bijzonder
fraai. Nog een flinke plensbui gehad waarbij de modder
over de weg stroomde maar dat is inderdaad met een
emmer water zo verholpen of, zoals in ons geval, met
de tuinslang. Na de riante break in zonnig Abcoude het
tweede deel wat toch wat minder interessant was dan
deel 1. Ook veel drukker als je het Gein, Ankeveen,
Loosdrecht en dergelijke aandoet. Benzinepompen
waren trouwens ook wat schaars, maar gelukkig wist
Jim bij Bunnik nog zo'n ding te vinden voordat de 22
jaar oude kawa van z'n maat op dikke lucht moest
gaan rijden. Na het afscheid zijn wij nog binnendoor
naar huis gegaan via Maarssen, Portengen, Wilnis en
Ouderkerk a/d Amstel waarbij het natuurlijk weer niet
droog kon blijven. Echte bikkels worden we zo!
Marcel van Gijlswijk: Ook ik heb het prima naar mijn
zin gehad. De rit naar het AC restaurant was wat saai,
aangezien dat over de snelweg ging.
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Het eerste deel heb ik rustig aan achteraan de groep
van Erik gereden, wat ervoor zorgde dat ik wat minder
haast had aan het eind van de dag om een
benzinepomp te zoeken (tja, alles heeft zo zijn
voordelen...). Helaas had ik nog wel wat gesputter met
de motor, maar dat is allemaal goed gekomen. 's
Middags heb ik nog wel aardig wat bochtjes kunnen
nemen, hoewel het inderdaad niet zo mooi was als
tijdens het eerste deel. Hierbij nog even een bedankje
aan de mensen die de rit hebben gemaakt en
natuurlijk ook aan de voorrijders. Het was weer eens
een prima dag!
Zondag 17 september – Twente/Duitsland tocht
Janneke: Zondag was weer een hele mooie dag veel
motor plezier en andere lol. Veel door Duitsland
gereden, was erg rustig, geen drempels maar veel
hobbels en veel grind. Maar ook mooi weer en niet
vergeten de “eftelingtuin” met veel apfelkuchen
(helaas voor sommigen geen wienersnitzel met
pommes frites). In Nederland aangekomen weer veel
drempels en veel verkeer. Jan, bedankt voor het
uitzetten van de tocht, ik heb er van genoten!

Info: Vogezen/ Zwarte Woud toer
De SV Contact Club heeft in 2007, net als in 2006,
weer een meerdaagse tocht op het programma staan
van 6/7 t/m 12/13 juli, met als bestemming een hotel
in Stühlingen, Zuid-Duitsland. Stühlingen ligt in een
mooie omgeving, ongeveer 580km vanaf Weert.
We daar hebben een optie voor 5 nachten in een mooi
hotel met goed eten en een garage voor de motoren.
Ik heb er zelf 2 jaar geleden op de terugweg van ZuidItalië overnacht. Tijdens mijn verblijf kreeg ik van de
eigenaar een groot aantal motorroutes in alle richtingen, vanuit het hotel, die ik mocht gebruiken.
Vanuit dit hotel zijn mooie routes mogelijk naar het
Zwarte Woud, Elzas/Vogezen en Zwitserland. Met
bekende plaatsen en cols als de Col de la Schlucht, Col
du Bonhomme, de Grand Ballon in de Elzas, Bernau,
de Schluchsee, Schwarzasee, Bärental, en de Feldberg.
Meer dan genoeg moois om 4 dagen te genieten en
maximaal bochten te pakken!
Er zal naar keuze in één of twee dagen heen- en terug
gereden kunnen worden. Dus in één dag als je via de
snelweg naar het hotel wilt rijden of in twee dagen via
een mooie route. Ook de combinatie is mogelijk, in één
dag heen, twee dagen terug of omgekeerd. Het hotel
op de heen en terugreis ligt nog niet vast, maar we
verwachten dit tijdens de ALV te weten.
Schrijf je in vóór 14 april!
We willen de 5 overnachtingen in Stühlingen nu al
vastleggen. Voor de 5 overnachtingen in een tweepersoonskamer (incl. ontbijt en diner) betaal je
€ 220,- p.p.. De kosten voor het hotel op de heen- en
terugreis zullen naar schatting € 50,- bedragen zodat
de totale reissom (exclusief kosten voor lunches, drank
en benzine) op ongeveer € 320,- komt.

Zondag 1 oktober – Najaarstocht rond Eindhoven
Arie: De route begon erg leuk, helaas hadden we en
beetje last van drempels. Maar waar is dat niet zo
tegenwoordig. Pieter heeft echt voortreffelijk voorgereden, goed tempo en geen één keer fout gereden.
Vlak voor de lunch kwamen we echter wat onverharde
stukken tegen. Gelukkig kent Edith de weg op haar
duimpje en bracht ze ons weer op het goede spoor. Na
een lekker lunch gingen we weer verder en kwamen
we nog enkele mooie stukken tegen met de nodige
bochten. Na ergens ten oosten van Eindhoven te zijn
beland hebben we weer een terras gezocht voor wat
verfrissing. Helaas het einde van alweer een geslaagde
tocht.

Schrijf je vóór 14 april in op www.svcontact.com/forum
via de poll én door € 220,- over te maken naar:
rekeningnummer 629360073 t.n.v. SV Contact Club te
Emmen onder vermelding van: lidnr XX-XXX Vogezen /
Zwarte Woud 2007. Je lidnummer vind op je clubpas.
Zodra het hotel voor de heen en terugreis bekend is
kun je, mocht je hier gebruik van willen maken, het
resterende bedrag overmaken. Je krijgt hierover nog
bericht.
Mocht je vragen hebben over deze reis, neem dan
contact met me op via toercoordinator@svcontact.com.
Pieter Lankhuijzen
Toercoördinator

www.svcontact.com

5

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

Verslag SVCC Snerttocht 14 januari
Koning winter heeft
half januari zijn intrede
in 2007 nog niet echt
gedaan,
de
temperaturen
zijn
boven
gemiddeld (en vooral
boven nul) en de zon
schijnt
regelmatig.
Maar kou of geen kou,
de
snerttocht
gaat
altijd door!

Via "Tonnekreek" en "Zwingelspaan", "Klundert" en
"Zevenbergen"
uiteindelijk
de
echte
stop
in
"Geertruidenberg". Onder het genot van koffie, cappuccino of hete choco tezamen met een lichte lunch
kwam iedereen weer een beetje bij want je koelde
ondanks het zonnetje toch wel af.

Na een week van afwisseling tussen mooi en minder
mooi weer, was het zondagochtend erg aangenaam.
Strakke blauwe lucht, zon aan de hemel, schone
wegen en met 8-9 graden niet al te koud.
Ontmoetings- en startpunt was de Baseliek in Oudenbosch, alwaar uiteindelijk 12 dappere mannen en
vrouwen op pad gingen (1 TL, 9 SV’s, 1 Suzuki
SuperMotard en een Suzuki GSX-F). Sommige durfden
het zelfs aan om in leer op pad te gaan, waarvoor
hulde.
Onder aanvoering van Marc, die met TL een keer
voorop mocht rijden, reden we in een rustig tempo
door of langs dorpen als "Stampersgat" en "Dintel" via
"Vlakenhoek" richting het Hollandsch Diep. Leuke
kleine weggetjes met af en toe nog vochtige plekken
en weinig verkeer. Eerste stop was Willemstad hetgeen
min of meer was afgedwongen door enige onduidelijkheid of je daar überhaupt wel doorheen mocht op de
zondag. Voor Rob meteen aanleiding om koffie uit z'n
topkoffer te lurken maar het was twijfelachtig of hij de
tijd had om de beker helemaal leeg te drinken. De rest
zat al weer klaar om verder rijden.

Prima gelegenheid, erg lekker en goede porties alleen
zou het allemaal wat vlotter kunnen worden
opgediend. Ook werd hier afscheid genomen van Arie
die wegens dringende zaken een andere kant op
moest. Wel is zijn verhaal nog de moeite waard:
‘Jullie gaan weg bij dat Backhuys, ik ga terug naar
binnen ik drink mijn cacao op, ga m’n spullen pakken
en doe m’n jas aan. Zegt de man aan de tafel bij het
raam: “Ga je ze nu inhalen?
Ik: Ja, ik geef ze altijd zo'n 5 minuten voorsprong.
Man: Nou dat gaat je wel lukken met zo'n snelle gele
motor.
Ik: Leuk dat u dat zegt. Ik doe m’n best enne...mag ik
uw telefoonnummer ?
Hij: Ja hoor, 06-29736831. Maar waarom eigenlijk?
Ik: Nou, dan heb ik een getuige...”
Die man begreep er niets meer van dus ben ik maar
weggegaan.’
We hebben Arie overigens niet meer gezien… Wel
kwamen we langs plaatsen zoals "Raamdonksveer" en
"Dongen" terecht in Boswachterij Dorst alwaar een Ubocht noodzakelijk was. Via "Bavel" en "Galder" (daar
moesten we nog een of andere carnavals exercitie
ontlopen), "Zundert" en "Rucphen" weer terug richting
Oudenbosch waar we even voor vieren aanschoven.
Tijd voor de (overigens prima) snert! Marc, bedankt
voor de mooie, zonnige en niet te koude snertrit!
Erik ten Kate
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”SV hier en daar”
Een nieuwe rubriek heeft zijn weg
gevonden naar onze nieuwsbrief.
Iedere uitgave kunnen jullie kennismaken met een lid van de club
en onder andere horen wat hem
aantrekt in zijn SV of TL. In het
kader
van
SterkVerhaal
of
SchoonVerslag gaat de redactie
voor de eerste keer naar Anton
Ritmeester uit Drachten.
Welke type motor rij je?
Een Suzuki SV650S, bouwjaar 2004, kleur zwart.
Wat vind je geweldig aan je huidige fiets?
Hij stuurt super. Is zeer wendbaar, zoals afgelopen
zomer extra sterk naar voren kwam tijdens de 6
daagse SVCC Dolomietentocht. Ik vind hem een mooi
sportief model hebben.
Heb je een favoriete weg met mooie bochten in de
buurt?
Ja, de landweg van Folsgare naar Parrega in zuid-west
Friesland. Deze weg is net een passenweg. Weliswaar
smal, maar met zéér veel bochten. Hij loopt namelijk
tussen de lager gelegen weilanden door over een
eeuwen oude zeedijk.
Kun je iets vertellen over je rijstijl?
Sportief. Het hoeft per definitie niet hard te gaan, ik rij
echter wel door.
Wat is je leukste motorervaring?
Het rijden door en over de Alpen. Verder heb ik het
rijden door de Scottisch Highlands als erg plezierig
ervaren.

uitgeweken en weer remmen. Ditzelfde heb ik ook in
de berm gedaan, waardoor ik de boom nét heb gemist.
Deze conclusie trok Oom agent omdat aan de
remsporen duidelijk was te zien dat ik niet twee maal
in hetzelfde spoor heb geremd. Ook in de berm niet. Ik
weet hier helemaal niets van. Dit is volkomen uit mijn
geheugen gewist. Ik ben middels een ambulance naar
het ziekenhuis afgevoerd, waar bleek dat ik ook mijn
linker ellepijp (onderarm) had gebroken. Met mijn
valhelm heb ik nog net de boom aangetikt waardoor ik
buiten bewustzijn ben geraakt. Hierdoor mis ik
sindsdien 20 minuten van de film voorafgaande aan
het ongeluk. Een en ander is mij door de politie
verteld. Gelukkig heb ik van dit alles geen langdurig
blijvend letsel opgelopen.
Geef je extra gas in tunnels?
Soms. Alleen als er geen ander verkeer aanwezig is, of
het moet een collega motorrijder zijn. Die kan er
tenminste tegen. Anderen vinden dit asociaal.
Van welk type motorrijder krijg je de kriebels?
Van custom- en chopperrijders. Vaak zijn zij onveilig
gekleed.
Wat zou je Suzuki willen adviseren of vragen?
Blijf de SV promoten en zo mogelijk (??) verder
verbeteren.
Hoe zie je motorrijden in de toekomst?
Als een fijne manier van ontspannen.
Aan wie heb je nog een persoonlijke boodschap?
Aan mijn vrouw: Bedankt dat je mij vrij laat deze
hobby uit te voeren.
Wil je verder nog iets kwijt?
Dat wij met z’n allen een fijne motorzomer tegemoet
mogen gaan, met plezierige en fijne kilometers.

Welke verandering aan je motor vind je het mooist of
het best?
Het mooiste vindt ik de aangepaste buddy seat in
combinatie met de striping. De beste verandering is
het aangepaste remsysteem met stalen remleidingen,
Braking Wave remschijven en Lucas remblokken.
Welke motorrit pakte heel anders uit dan gepland?
In juni 1995 reed ik een KNMV zomernachtrit. Ik ben
op een onverklaarbare manier in de berm achter een
boom in een sloot geëindigd. Een motoragent heeft de
betreffende bocht nagereden en de conclusie
getrokken dat ik tot twee keer aan toe een uitwijk
manoeuvre heb gemaakt, hetgeen te herleiden was
aan mijn remsporen. Ik ben op mijn eigen weghelft
voor iets onbekends hard gaan remmen, rem los,
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Clubartikelen te koop

Dealerkortingen

Colofon

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.

Deze Nieuwsbrief is het lijfblad
van de SV Contact Club, de officiële Suzuki club voor sportieve
V-twins
voor
Nederland
en
België. 6e jaargang, no. 1,
februari/ maart 2007.

(prijzen incl. BTW)
SV Contact Club sticker.
€ 0,25 per sticker. Bijdrage adm. +
verzendkosten € 0,50 per bestelling.

Niwa Motorenservice
Zaadmarkt 15
1681 PD Zwaagdijk
Tel. 0228-564000
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
M, L, XL en XXL. 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.

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

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.

Motoport Hengelo
Enschedesestraat 210
7552 CL Hengelo
Tel: 074-2438376
TT-motoren
Marsweg 31
8013 PE Zwolle
Tel. 038-4658058

De volgende SVCC nieuwsbrief
verschijnt medio april 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 email, 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 toegankelijk en niet exclusief voor
leden van de SV Contact Club.
Clubleden hebben echter wel
meer rechten op het forum om
meer subforums te bekijken.
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