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De toercoördinator aan het woord
Dit keer eens niet het voorwoord door onze voorzitter
maar een keer door jullie toercoördinator. Een mooie
gelegenheid om eens iets te vertellen over (het rijden
van) SV Contact toertochten. Voor de geplande ritten
verwijs ik graag naar onze evenementenlijst.
Wat de ééndaagse ritten betreft brengt het feit dat wij
een landelijke club zijn met zich mee dat de ritten niet
altijd bij jullie in de buurt beginnen. Dit heeft natuurlijk
als grootste nadeel, vergeleken met ritten van een
lokale motorclub (veelal niet merkgebonden), de soms
lange aanrij route. Maar aan de andere kant geeft dit
ook juist weer de unieke mogelijkheid om mooie
weggetjes en streken te verkennen waar je anders
nooit komt en die veelal uitgezet zijn door iemand die
zijn eigen thuisomgeving met al zijn mooie stuurweggetjes goed kent! En zeg nou zelf, altijd in je eigen
omgeving rijden gaat toch vervelen! We proberen met
de starttijd altijd rekening te houden met de aanrij
routes en zullen daarom meestal nooit voor 10.30
vertrekken. Dan kan iedereen ook nog even aftanken
en een kop koffie drinken.
Bij het rijden van toerritten hebben wij een
toerreglement wat ieder lid geacht wordt te kennen.
Dit wordt tegenwoordig aan alle nieuwe leden
toegestuurd met de ledenpas en is ook op onze
website door ieder in te zien. Daarin staat bijvoorbeeld
dat wij als de weg het toelaat baksteensgewijs rijden
en elkaar binnen een groepje niet inhalen. Daarbij let
ieder niet alleen op degene voor hem/haar maar ook
op degene die achter hem/haar rijdt. Als degene die
direct achter je rijdt (bv. vanwege een stoplicht of nog
niet hebben kunnen inhalen) er niet meer bij zit dan
stop je bij de eerstvolgende afslag of richtingwisseling.
Degene voor jou zal hetzelfde doen als jij niet meer
achter hem zit en bij een volgende richtingwisseling
stoppen etc. Zo kunnen we elkaar nooit kwijtraken!
Als blijkt dat degene(n) voor jou bij bochtige passages
(Eifel, Ardennen) te snel naar je zin gaan, rijdt rustig
je eigen tempo en weet dat bij minder bochtige
stukken en in bebouwde kom weer ingehouden wordt.

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

Als je steeds een gaatje laat vallen kun je ook rustig
de mensen achter je voor laten gaan en dus van
positie wisselen, dan hoef je je niet opgejaagd te
voelen en de anderen kunnen dan lekker hun eigen
bochtjes pakken. Je kunt dit onderweg even met een
gebaar aangeven of bij een (koffie)stop onderling
afspreken. Er wordt toch altijd op je gewacht !!!

-

Zondag 9 september – Lady’s toer

-

Vrijdag 14 t/m zondag 16 september –

-

Zondag 7 oktober – Najaarstocht

Pieter Lankhuijzen
Toercoördinator Suzuki SV Contact Club

-

Zondag 28 oktober – Herfstlicht toertocht

Jaargang 6 – Nummer 3

Toertocht van het Noorden
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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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Met de SV naar SF
Langzaam wordt het beest bij de horens naar binnen
geleid. Met een geroutineerde beweging wordt het op
de bank des oordeels geduwd en zorgvuldig, maar
onverbiddelijk, vastgesjord. Er is geen weg meer terug
als ook de vitale delen worden kortgesloten en twee
voelers genadeloos in de open uitgangen worden
gestoken. ‘Zo eens kijken hoe het met deze is’
mompelt Sjoerd en met een beenmergverterende brul
laat het slachtoffer weten dat het uur van de waarheid
is aangebroken. ‘Daar zou je toch bang van worden’,
zegt een van de getuigen. Ondanks zijn tatoeage,
vette nek en stoere schedel doet hij een stapje
achteruit…

Aan het werk is Sjoerd Flonk, eigenaar van SF-racing
in Borne. Via internet ben ik aan zijn adres gekomen.
Ik was al een tijdje niet tevreden over het verbruik en
het Bonanza-effect bij constant gas van mijn
SV1000SZ. Moet er dan toch een Powercommander
komen om de SV fatsoenlijk te laten lopen? ‘Nee, niet
nodig’, zegt Sjoerd.

‘Met mijn Teka-box krijg ik elke Suzuki met injectie in
het gareel. Voor 80 euro stel ik hem voor je af en met
levenslange garantie! Ik stel de Suzuki computer
anders af, dus er wordt niets in de motor gemonteerd.’
Handig frutselt onze monteur even tussen de draden
en het FI signaal en de lambdasonde zijn om zeep
geholpen. Toen mijn SV even later stond te brullen op
de Dyno was het even genieten. Natuurlijk de
goedbedoelde oordopjes gewoon in je zak doen. Man,
wat staat dat ding te blaffen. Compleet met
toerenbegrenzer, vlammen als het gas dicht gaat en
een klapperend kenteken als weer van onderuit wordt
aangezet.

Na de testbanksessie legt Sjoerd aan de hand van de
grafieken keurig uit hoe hij heeft ingeregeld.
Bovendien krijg je de meetgegevens keurig gemaild,
zodat je thuis met de Advanced Dynostation Viewer
(gratis download) alles kan napluizen. En
dan
natuurlijk rijduh, De eerste honderd meter direct een
goed gevoel. Pakt lekker op en knalt heerlijk bij gas
dicht….. Pollens wat een klappen. Lekker pittig over
Tubbergen naar huis. Rijdt goed! Knalt ook nog steeds
goed, soms in stereo. Snel aftanken en jawel: 40 km
meer op een tank en geen Bonanza meer! De volgende
dag even met Borne bellen. Dat knallen… kan dat
kwaad? ‘Nee’, zegt Sjoerd, ‘maar is beter van niet. Het
pair-systeem afkoppelen tackelt meestal het probleem.
Kom maar even langs dan fixen we dat.’ Meteen
erheen dus. ‘Service’, zegt Sjoerd na een uur. Dus dat
van die levenslange garantie klopt echt! Machtig
bedankt. ‘Ik zal een stukje schrijven in onze
nieuwsbrief!’ roep ik.
Heb je interesse? Kijk voor meer informatie of het
maken van een afspraak op www.sfracing.nl.
Peter van der Kleij
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Verslag van de Vlaaientocht 2007
Huh? De wekker? Op zondag en dan zo vroeg? Dat kan
niet kloppen! Dat waren de eerste dingen die door mijn
hoofd gingen op zondagochtend 22 april om 7.00 u.
Maar vlak daarna kwamen zaken als Oh ja,
vlaaientocht!! Toerrit met de SV club in Limburg e.o.!
Tja, toen was ik natuurlijk wakker. Hoewel, na slechts
3,5 uur ruw door de wekker uit een mooie droom
getrokken worden vereist nog net wat meer om echt
helder in de bol te worden. Maar vol goede moed
stapte ik mijn bed uit, kleedde me aan en dat snel
achter mijn ontbijt. “Man, over een paar uur zit ik in de
zon op een terras aan een echte Limburgse vlaai!” ging
er door mijn hoofd. Tja, wie wordt daar niet vrolijk
van? Dus na het ontbijt mijn leren motorpak
aangetrokken. Het zou tenslotte supermooi weer
worden. Helemaal klaar voor de dag hoefde ik alleen
nog mijn motor onder de hoes vandaan te halen. Maar
eenmaal buiten deden de eerste bedenkingen zich aan;
ik zie mijn adem? Ja, best fris ook trouwens. Ah kom
op, motorrijders zijn bikkels. Rijden dus!
Eenmaal op de snelweg waren alle zorgen snel
vergeten. Goed, het was fris, maar ik was op weg! Tot
na 15 minuten fris overging in koud, de vingers al licht
begonnen te tintelen en ook de rest van het lichaam
meldde dat enkel mijn leren pak toch wel iets te
enthousiast geweest was. Even na halverwege ben ik
zelfs nog gestopt om de handen te warmen aan een
kop koffie. ‘Zo meneer, lekker weer om op de motor te
zitten vandaag, he?’, sprak het meisje achter de balie
vrolijk. Er gingen vele, voornamelijk onprettige, dingen
door mijn hoofd die ik als antwoord kon gebruiken,
maar uit mijn mond kwam ‘Ach, later op de dag vast
wel’.

Ik vervolgde mijn weg en kwam al bibberend op de
snelweg een aantal mede-SVers tegen. Gezamenlijk
zijn we verder richting Maastricht gereden. Daar
aangekomen wist ik niet wat ik zag! Zo veel
liefhebbers van 2 cilinders! Hoewel de helft van de
aanwezigen wel heel anders gekleed was dan ik. En ze
hadden ook van die mooie geluidjes op hun motor.
Enigszins jaloers vroeg ik me af of ik dat ook niet op
mijn motor kon zetten, dat zou echt geweldig zijn!
Maar, naar later bleek, kwam niet iedereen om mee te
rijden met de SV club.... gelukkig maar, hun motoren
maakten toch meer herrie dan de mijne en dat kan
niet natuurlijk! Afijn, er was een grote opkomst van
SVers die graag een stukje van het Limburgs goud
wilden proeven. In 1 grote groep reden we dan ook
naar het café, om daar aangekomen lekker met zijn
allen op het terras in de zon de dagomzet van het café
te verdubbelen.

En ik begon weer wat op te warmen, dus de zorgen
van de heenrit waren snel vergeten. Toen iedereen,
inclusief de rekening, voldaan was kon het echte werk
beginnen. We zouden in 3 groepen rijden, ik zat in de
eerste groep, met Ralph als voorrijder. Vanaf het
eerste moment ging het gas erop! ‘Ja, die jongen kent
de weg’, dacht ik nog. Maar het gas bleef er lekker op,
gedurende het gehele eerste deel van de rit. Tot mijn
tevredenheid, kan ik wel zeggen. Nou ja, er was ook
een stuk waar het gas er toch echt vanaf moest. We
kwamen bij een wegomleiding waar je eigenlijk met
een KTM Adventure overheen moest, niet met een SV.
Heerlijk off-road raggen, maar dat zat er dus niet in.
Dus voorzichtig en kalmpjes over de losliggende
stenen en het grind gereden tot we weer vaste grond
(lees asfalt) onder de wielen hadden. En hop, gas!
Man, ik heb me prima vermaakt, de ene mooie bocht
volgde de andere op. In hoog tempo! Heeeeerlijk. Tot
ik op een gegeven moment honger kreeg. Ja, hallo,
dan houdt het op met leuk zijn. Nou wil ik eten!! Geef
nog maar wat meer gas, dan zijn we eerder bij het
restaurant! Nog een bocht, nog een, nog een. He
hallo!! VOER!!
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Ik wil eten en wel nu! .....Oh we zijn er al....dus
daarom stonden we stil? Euh, ja, mooi. Prima op tijd.
We spraken af om lekker in de zon te gaan zitten en
dat er nog maar 1 tafeltje in de zon vrij was stoorde
ons niet. Maar wel gauw gaan zitten, anders pikken die
rare Duitsers straks onze plekkies in. Zo, jas uit en
genieten! Hätten Sie schon entschieden? Een
serveerstertje stond verwachtingsvol aan onze tafel.
Mens, we zitten net, ik peuter nog de vliegjes tussen
mijn tanden vandaan! Tja, dat is het nadeel van zoveel
fun op de motor.
Niet veel later zaten we aan een lekker drankje en
werd de lunch geserveerd. En daar kwam groep 2 aan.
Haha, de sukkels moeten in de schaduw zitten. Losers!
Na de lunch nog maar een drankje, want het
vochtniveau moet op peil blijven, toch? Net toen ik
wilde voorstellen om te bellen waar groep 3 bleef,
werd verteld dat deze lieden verdwaald waren. Ja,
volgens mij had ook niemand een TomTom bij zich,
hooguit de WallyWally, de Belgische variant. We
besloten op groep 3 te wachten. Inmiddels had ik mijn
eigen prive-zwembad, waar ik continue in aan het
pootje baden was. Ik werd al bang dat mijn broek met
mijn lijf versmolten zou zijn en ik voor eeuwig met een
luierbroek (want zo ziet het er nou eenmaal uit als je
staat!) rond moest lopen. Ik wist toen zeker dat ik in
mijn volgende leven zeker niet terug wil komen als
sneeuwpop. Achteraf waren de mensen in groep 2 toch
niet echt losers... Eindelijk was groep 3 daar. Zij
wilden natuurlijk ook hun natje en droogje, maar het
begon toch wel laat te worden, dus het duurde niet
lang voordat we maar weer op weg gingen. Jas aan,
helm op, herriemonster starten en dan nog even de
stoere zonnebril op. Laat de mooie jonge chickies nou
maar komen! Niet dus, de enige chickies die kwamen
werden op het terras geserveerd op een sandwich met
wat sla eromheen. Snel weg dus!

Met een goed gevuld lichaam stuurt het toch ook wel
fijn. Weer heerlijk het gas erop en lekker sturen.
Helaas waren er in het tweede deel wel wat minder
mooie weggetjes, maar er was nog steeds veel pret!
En natuurlijk na elke bocht weer stevig op het gas om
toch maar optimaal te kunnen genieten van de bak
met herrie die onder je kont geproduceerd wordt!
Sorry omgeving! Uiteindelijk eindigde de rit bij het,
voor de meeste, welbekende cafeetje in Best
(tenminste, ik geloof dat het in Best was ;-)). Daar
was het tijd om na te babbelen, een drankje te doen
en voor een aantal lekker wat te eten. Na een poosje
kwam ook groep 2 aan. Gezellig! Hoewel er wel ineens
wat mensen opstapten om naar huis te gaan. Zou
groep 2 niet zo gezellig zijn? Al snel bleek dat ik me
daar geen zorgen om hoefde te maken.

Toen ze eenmaal zaten kwamen er steeds meer
gesprekken op gang met veel gezelligheid als
resultaat. Maar waar bleef nou toch groep 3? Pieter
belde uiteindelijk even op Jannekes kosten naar Erik
om uit te leggen waar we zaten. Zij zaten in ieder
geval bij de Mac van het startpunt! Even later kwamen
er 2 SV’ers aan. Waar zou de rest van groep 3 zijn?
Zouden die ergens in de bosjes hun SV weer in elkaar
aan het zetten zijn? Zou de rest ergens in de Duitse
bergen droevig op een elfenbankje zitten te huilen
omdat ze achtergelaten zijn? Nee, de rest had gewoon
al eerder besloten om naar huis te gaan. Tja, dat moet
je zelf maar weten, dan mis je mooi de borrel achteraf.
Tja, en toen werd het tijd voor mij om naar huis te
gaan. Zonder gegeten te hebben stapte ik op mijn bijvriendin (ja Hedwich, je komt nog steeds op de eerste
plaats, maar het is close) en toog ik huiswaarts. De
terugweg ging aanzienlijk sneller, maar dat kan ook
komen omdat ik niet zat te rillen op mijn motor.
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Eenmaal thuis nog snel even de motor op de bok. Eerst
de ketting en daarna snel de keel gesmeerd.

Verslag van de Noord-Holland tocht
Sinds tijden weer eens een SV Contact toertocht door
Noord Holland !

Mijn leren pak kreeg ik nog verbazend makkelijk uit,
hoewel mijn laarzen daadwerkelijk als voetenbad
hadden gefungeerd. Man, wat een lucht! Goed dat die
ergens anders kunnen staan. Ik ben nog even snel
onder de douche gegaan en plofte op de bank.
Vermoeid tot op het bot (ja moet je maar eerder je
bed ingaan, eikel!) zat ik een beetje voor me uit te
staren. Toen Hedwich aan me vroeg hoe het geweest
was, bleek ik ineens een spraakprobleem te hebben.

Erik ten Kate had een erg mooie rit uitgezet. We
hadden het niet in de gaten maar in een paar uur tijd
hebben we de hele kop van Noord-Holland gehad. De
tocht werd in Amsterdam gestart. Eerst reden we door
oude dorpjes richting het IJsselmeer. Na vele
binnenweggetjes door en langs leuke huisjes en
stukken natuur kwamen we aan in Andijk. Pieter had
ons als tip gegeven dat we de Patat Andijk moesten
proberen. Dat deden we dan ook. De Andijkse lunch
bestond uit heerlijke eigengemaakte patat met stukjes
ui, paprika en bacon. Héérlijk!

Ik formuleerde prachtige volzinnen in mijn hoofd met
mijn ervaringen van de dag, maar op de een of andere
manier sprak ik totaal onverstaanbaar. Het was me
een raadsel waarom. Tot ik toevallig langs de spiegel
liep. Daar was-ie hoor, een smile van oor tot oor die
bijna in mijn gezicht gemetseld leek! De dag was
duidelijk geslaagd! Ik zal verder niet uitwijden over
hoe die avond de communicatie tussen ons verliep,
maar ik denk dat ik haar toch wel een klein beetje
jaloers heb gekregen. En die smile? Die heeft nog zo’n
dag of twee strak op mijn gezicht gestaan, alvorens hij
langzaam begon te vervagen.
Iedereen die betrokken was bij een zeer geslaagde
Vlaaientocht 2007 enorm bedankt! En de rest
natuurlijk bedankt voor de gezelligheid!
Marcel van Gijlswijk

Na de lunch ben ik bij het groepje van Erik, Janneke,
Michiel en Patrick aangesloten. Dan was de verdeling
weer iets beter. Na de lunch reden we door een
gedeelte met een echt polderlandschap. Je werd echt
een beetje dwaas van de wind. Gelukkig kwamen we
daarna weer in een gedeelte met leuke bochten.
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Omdat het wat frisser werd zijn we toch even gestopt
voor een kop koffie of warme chocolademelk, maar de
tweede groep kwam maar niet. Na een tijdje zijn we
toch maar verder gaan rijden. Achteraf bleek dat de
tweede groep even van de route was afgeweken omdat
Francisco's TL dorst had.

Het gedeelte na de stop was ook erg mooi. Jammer
genoeg ging het fout in de laatste kilometers. Bij een
kruising stopte Michiel, terwijl Janneke dacht van ‘hup,
nog ff het gas er op’. Dat werd dus een kleine
aanrijding. De SV's hadden toch aardig wat schade,
ondanks dat het zo zacht ging. Janneke kon helaas niet
meer verder, haar koppelingshendel was afgebroken.
Verder was er wat plastic gebarsten. Michiel kon nog
wel verder, bij hem was wel de hugger en de undertail
deels afgebroken, waardoor zijn nummerplaat niet
meer goed kwam te zitten. Janneke is daarna
opgehaald met de taxi en haar SV werd door een
berger opgehaald.
Omdat dit nogal wat tijd had gekost, en omdat de
sfeer dan direct anders is, hebben we gekozen om in 1
rechte lijn naar het eindpunt te rijden. Het was niet zo
ver meer, maar op de snelweg kwam de kentekenplaat
van de SV van Michiel onder de hugger, waardoor ik
een stuk undertail tegen me kreeg. Ik schrok daar wel
even van. Bij het tankstation heb ik afscheid genomen
van het groepje, zij reden nog even naar de
McDonalds, het eindpunt. Jammer van het incident aan
het einde, maar gelukkig niets ernstigs. En Janneke,
kop op! Je kunt echt wel rijden!
Erik bedankt voor het uitzetten van deze mooie route
en ook Anton bedankt voor het voorrijden.
Arie Peele

Techniek: Radi(c)aal remmen!
Op en aan iedere motor
valt wat te verbeteren.
Zo ook aan ons geliefde
SV'tje. Een kuipje hier,
uitlaatje daar, wellicht
een ander ruitje, een
nieuw verfje. Noem het
maar op. Maar ook het rijwielgedeelte en de remmen
kunnen best een upgrade gebruiken. In een van de
vorige nieuwsbrieven heb ik jullie reeds vermaakt met
een stukje over de vering, ditmaal zijn de remmen aan
de beurt.
Om het remgedeelte van de SV te verbeteren heb je
diverse mogelijkheden. De makkelijkste en meest
toegepaste upgrade is het monteren van staal
omvlochten remleidingen. Deze leidingen zetten niet
uit tijdens remmen, in tegenstelling tot rubberen
leidingen. Een andere mogelijkheid is het monteren
van andere remblokken. De keuze is reuze zou je bijna
zeggen, want ieder merk heeft wel blokken voor de
SV650. De meest exotische termen kom je tegen:
gesinterd, organisch, carbon etc. Over het algemeen
zijn gesinterde blokken voor op straat het meest
geschikt en geven ze meer ‘bite’ ten opzichte van de
standaard blokken, iets wat de sportieve rijder aan zal
spreken. Carbon of kevlar remblokken moeten voor
straatgebruik gemeden worden, aangezien die niet
goed op temperatuur komen op straat. Daarnaast kan
je Wave schijven monteren. Dit zijn de gekartelde
remschijven zoals ze op alle Superbike en Supersport
racers terug te vinden zijn. Voor de meeste rijders is
dit een dure investering, want deze schijven kosten al
snel 200-250 euro...per stuk. Maar wie mooi wil zijn,
moet pijn (in de portemonnee) lijden. ;)
Iets waar in de SV wereld bijna niet over gesproken
wordt, ik ben het in ieder geval niet vaak tegengekomen, is het monteren van een andere (radiale)
rempomp. De meeste standaard motoren zijn uitgerust
met een axiale rempomp, hoewel Supersport motoren
zoals de GSX-R, CBR, R1/6, ZX-6RR/ZX-10 tegenwoordig met radiale rempompen afgeleverd
worden. Wellicht ben ik nu al een hoop mensen kwijt,
dus even een uitleg. Het remsysteem van een
motorfiets is hydraulisch en werkt met remvloeistof.
Het remsysteem is gesloten en als het goed is
luchtvrij. Als je de remhandel intrekt, wordt een
zuigertje in de rempomp bewogen die de remvloeistof
in het systeem tegen de zuigers in de remklauwen
duwt, die vervolgens de remblokken tegen de
remschijf drukken. Bij een axiale, en dus standaard,
rempomp wordt er gebruik gemaakt van een
hefboomwerking.
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Als je de remhandel aantrekt, dan wordt er indirect
een remzuiger aangeduwd die via een arm met de
remhandel verbonden is. Zie ook figuur 1. Het rode
rondje in figuur 1 en 2 is het draaipunt van de
remhandel.

Deze hebben een grotere zuiger, waardoor je nog
meer remvloeistof verplaatst tijdens een rembeweging.
Je kan hierdoor nog agressiever en makkelijker
remmen, maar de speling in de handel wordt wel
korter. Oppassen dus bij nat weer of noodstops. :o)
Je begrijpt, zelf heb ik begin dit jaar een 16mm radiale
rempomp gemonteerd op mijn SV650 (in combinatie
met stalen remleidingen) en mij bevalt het zeer goed.
Op straat kan je heerlijk met één of twee vingers af
om de SV te stoppen. Het voordeel wat ik ervaar is dat
je meer remkracht (over) hebt en minder moeite hoeft
te doen om te remmen. Kortom, lekkerder remmen!
Het gevoel in de remhandel kan echter nog wel wat
verbeteren, maar dat ligt meer aan de remklauwen op
mijn SV650 dan aan de remklauwen van de SV in het
algemeen. Dit ga ik binnenkort oplossen, maar
daarover zal meer op het forum te lezen zijn.

Nu de radiale rempomp, zie figuur 2. Zoals je kunt
zien, zit de zuiger van de radiale rempomp op een
andere plek: loodrecht op de remhandel. Iedere
beweging met de remhandel brengt de remvloeistof in
het systeem dus direct in beweging, zonder vertraging.

‘Wat kan je hier nu mee?’ zal je wellicht zeggen. Wel,
het voordeel van een radiale rempomp is dat je dus
meer gevoel hebt in de remmen, omdat het directer
remt. Harder remmen is niet zozeer van toepassing,
met een axiale rempomp kan je namelijk ook erg hard
remmen, maar met een radiale rempomp hoef je
minder kracht te zetten om dezelfde remvertraging te
krijgen. De SV650 en de SV1000 hebben beide een
16mm axiale rempomp en een radiale variant hiervan
geeft dus al een verbetering. Je kan er ook voor kiezen
om een 'grotere' rempomp te monteren, namelijk een
19mm.

Nu kan je meteen naar de dealer rennen en een radiale
rempomp bestellen, maar ik zou aanraden om eerst
eens websites als Marktplaats of Ebaymotors
Duitsland/ UK af te struinen. Daar zijn altijd wel
gebruikte radiale rempompen te vinden, voor (veel)
minder dan de nieuwprijs. Een aantal merken die
radiale rempompen maken zijn Brembo, PT, Spiegler,
Magura, Beringer, Nissin en ISR. Denk qua nieuwprijs
van een radiale rempomp aan rond de 250-300 euro.
Afhankelijk van de variant die je wilt, kan het duurder
worden. Een goed, en vaak goedkoper, alternatief is de
19 mm Nissin radiale rempomp van een GSX-R
600/750 vanaf 2004 of de GSX-R 1000 vanaf 2005.

Heb je vragen naar aanleiding van mijn stukje? Stel ze
gerust op het forum (www.svcontact.com/forum)!
Jaap van Dijk
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Verslag Zuid-Holland tocht
Toen ik 20 mei jongsleden om half 10 ‘s ochtends bij
het startpunt voor de Zuid Holland tocht aankwam,
stond Leo Scheutjens daar al te wachten. Ik was ’s
ochtends om 7.58 uur vertrokken en had ontzettend
zin in een kopje koffie. Helaas zat er een bacterie in
het water rond Mijdrecht, dus de vriendelijke pompbediende mocht geen koffie schenken. Dan maar even
wachten tot de eerste stop: het Laverda museum in
Lisse.
Rond
10
uur
druppelde
iedereen het tankstation
binnen
zodat we netjes
op tijd de tocht
konden beginnen.
Naast de bekende
SV’s en TL’s reed
er ook een Laverda – van donateur
Gilles, de man
van
SVCC-ster
van het eerste
uur Henriette mee met deze
tocht. Het lag in
de bedoeling rond
11 uur bij het
Laverda museum
te zijn, maar omdat Rijkswaterstaat het beter vond om
een dag eerder een compleet nieuwe weg aan te
leggen, waardoor een afslag die wij moesten hebben
verdwenen was, werd het iets later. Tijdens onze
zoektocht naar de juiste weg konden we onze
bochtentechniek prima oefenen op een – leek het –
speciaal voor motorrijders gemaakt knooppunt en een
aantal rotondes. Op een van deze rotondes remde
Arno de K. net iets te hard waardoor hij vrij onschuldig
onderuit ging. Hijzelf kwam er zonder kleerscheuren
vanaf, maar zijn SV liep wat schade op. Het toeval
wilde dat hij een week eerder door een auto over het
hoofd gezien was en nu schade aan dezelfde kant had.
Een geluk bij een ongeluk. Met een tiewrap werd zijn
afgebroken schakelpedaal gerepareerd en kon hij weer
op pad.
Cor Dees, eigenaar van het Laverda museum, is
helemaal verzot op Laverda’s en verzamelt ze al vanaf
de jaren 70. Op 1 september heeft hij zijn privécollectie opengesteld voor publiek. Het museum is een
paar keer per jaar op afspraak te bezichtigen. Toen wij
om 11.53 uur bij het museum aankwamen was Cor al
druk aan het vertellen. En vertellen kan hij!

Hij weet alles van zijn motoren en de roemrijke
historie van de Laverda. Zijn collectie is nagenoeg
compleet en bevat enkele zeer speciale modellen,
waaronder een V6. Hij heeft dit prototype jaren lang
gevolgd en heeft hem twee weken voor ons bezoek
kunnen kopen. Na ruim een uur museumbezoek
stapten wij weer op onze motoren richting
Noordwijkerhout om daar via een mooie duinweg rond
half 2 van een uitgebreide lunch te genieten.

Na de lunch reden we via Hillegom, Weteringbrug,
Luimuiderbrug
en
Rijssenhout
langs
de
Westeinderplassen naar Aalsmeer. Omdat het een
heerlijk zonnige dag was, waren wij niet de enigen op
weg en water. Het leek wel of heel Nederland naar dit
waterrijke gebied was gekomen. We werden dus
gedwongen rustig te rijden, wat er voor zorgde dat we
heerlijk van al het schoons op weg en water konden
genieten. Na Aalsmeer kronkelde onze weg richting
Oude Amstel. Na Oude Amstel reden we op een
prachtige dijkweg waar we helaas te maken kregen
met een Volvo die vond dat hij 30 km per uur moest
rijden en zich heel breed mocht maken. Zo’n 5 km na
Oude Amstel, nog op de dijkweg, bij een mooie oude
brug, stapten we af voor een frisdrankje en/of
Magnum.
Een groot deel van de groep ging na deze stop richting
snelweg. Erik, Leo, Anton en ik vervolgden de tocht.
Net na Loendersloot begon het te regenen waardoor
Anton en ik ook besloten de snelweg naar huis op te
zoeken. Zodoende reden alleen de ‘heren op leeftijd’
de route in zijn geheel.
Jan van der Meij
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”SV/ TL hier en daar”
Dit keer gaat de redactie op bezoek bij Marcel van
Gijlswijk uit Leiderdorp. Ook voor deze editie leggen
we hem het vuur aan de schenen.
Welke type motor rij je?
Een heel mooie SV1000SZ. Ik heb er al een paar kleine
aanpassingen aan gedaan, maar misschien komen er
nog meer.
Wat vind je geweldig aan je huidige fiets?
Het is een twin!!! Heerlijk geluid, lekker motorkarakter, lekker sportief. En het is een volledig
gekuipte SV, met de kleurstelling van de GSX-R. Dat
maakt de motor toch een beetje uniek.
Heb je een favoriete weg met mooie bochten in de
buurt?
Helaas niet. Bij mij in de buurt (Randstad) zijn niet
echt mooie wegen waar je lekker kunt sturen. Daarom
vind ik tochten in het oosten en zuiden van het land zo
leuk, daar kan het wel.
Kun je iets vertellen over je rijstijl?
Volgens mij rij ik behoorlijk sportief. Ik zorg wel altijd
dat ik het gevoel heb nog iets over te houden, zodat ik
op de weg altijd nog een beetje kan uitwijken als dat
nodig is. Op zich hou ik me redelijk aan de regeltjes
van de heer Koos S., maar qua snelheid zal hij me toch
graag eens op de foto zetten, denk ik.
Wat is je leukste motorervaring?
In mijn eentje naar Zuid-Frankrijk. Tot voorbij Parijs
de snelweg pakken, maar daarna lekker binnendoor. Ik
heb er 2 dagen over gedaan, omdat ik uitgerust wilde
aankomen (moest nog een week trainen erna). Maar
omdat ik alleen was, hoefde ik geen rekening te
houden met anderen en kon ik lekker mijn eigen
tempo rijden. En alleen kom je snel in aanraking met
de locals, vooral als je een beetje moeite doet bij de
mooie serveersters.

Komt er ineens een auto van achter die gewoon niet zit
op te letten. Rijdt mij finaal van mijn motor af. Hij
heeft niet eens geremd! Gelukkig viel de schade toch
mee, maar stoppen voor een zebrapad doe ik niet
meer. Ik was daarvoor al eens bijna aangereden op
eenzelfde manier.
Geef je extra gas in tunnels?
Ja! En liefst nog een versnelling terug! Ik krijg toch
elke keer weer een smile van oor tot oor als ik die
herrie hoor. Sorry medeweggebruikers!
Hoe lang ben je al lid van de SV Club en wat trekt je
het meest aan?
Ik ben vanaf 2005 lid. Het is vooral de mate van
activiteit die de club heeft die mij aanspreekt. Er wordt
veel georganiseerd, helaas kan ik niet overal aan
meedoen. En de gezelligheid binnen de club vind ik ook
geweldig! Moeten we er zeker inhouden.
Hoe zie je motorrijden in de toekomst?
Met zijwieltjes aan mijn BMW-zijspan rechtop de bocht
door, een lange stoet auto’s, fietsers en zelfs
brommobielen achter me houdend. Geintje, ik denk dat
ik nog lang op sportieve motoren probeer uit de
mediageile klauwtjes van de heer Koos S. te blijven.
Aan wie heb je nog een persoonlijke boodschap?
Aan alle SV leden die zich inzetten voor (onder andere)
mijn plezier. Heel erg super onwijs bedankt voor de
gedane moeite en ik hoop dat jullie nog heel lang heel
veel plezier beleven aan het organiseren!! En ik denk
dan ook aan de mensen die toerritten uitzetten en
voorrijden!
Wil je verder nog iets kwijt?
Ja! Laten we met alle motorrijders in Nederland een
anti-Koos S. campagne houden. Gaan we naar het
Mediapark in Hilversum, nemen we allemaal een foto
van hem mee, leggen die op straat en maken er
allemaal een burn-out op! Hmmm, misschien een leuk
idee om dit door te spelen naar de MAG?! ;-)

Welke verandering aan je motor vind je het mooist of
het best?
Toch wel de uitlaten. Ik heb lang getwijfeld of ik geen
hooggeplaatste dempers wilde, maar ben erg tevreden
met de lage. En ik rij altijd met open dempers, dus een
lekkere bak met herrie. Hoort een beetje bij een Vtwin, vind ik. Oh, en die verschrikkelijke taartschep is
heel mooi weggewerkt, al zeg ik het zelf!
Welke motorrit pakte heel anders uit dan gepland?
Een simpel ritje bij mij in de buurt. Ging prima, lekker
gereden en op weg naar huis stop je netjes voor een
zebrapad. Een oud dametje wil oversteken, dus laat je
haar gaan, hoort zo, toch?
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Foto impressie van een geslaagd SV Contact Club Lustrum
Meer foto’s van het lustrum zijn te vinden in het fotoalbum op de website: www.svconctact.com.
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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. 2,
april/mei 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
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.

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 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 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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