SV Contact Club Nieuwsbrief

Dolomieten Special
De voorzitter aan het woord

In 2006 heeft de SV Contact Club weer een compleet
programma voor de toerrijders onder ons opgezet.
Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met alle
wensen van de leden. Dit zullen we volgend jaar
blijven doen, met een heel speciaal lustrum tintje.
Want ons lustrum gaan wij natuurlijk groots vieren!

Beste SV en TL leden,
Voor u ligt onze geheel vernieuwde nieuwsbrief!
Ik ben erg trots op Jaap van Dijk dat hij de nieuwsbrief
op zich neemt en er met heel veel enthousiasme en
inzet iets vernieuwends van heeft gemaakt. Grote
complimenten! Natuurlijk is ook een compliment aan
Marc van der Kuijp op z’n plaats voor al zijn hulp voor
deze nieuwe editie. Ik wil hem en Carolien van der
Kuijp heel hartelijk bedanken voor al hun werk wat zij
tot dusver in de nieuwsbrief hebben gestoken!
Deze vernieuwde nieuwsbrief vormt meteen de voorbode tot wat er zal gaan komen voor de SV Contact
Club voor ons lustrum jaar 2007. Jaja, jullie lezen het
goed, volgend jaar bestaat onze club 5 jaar!!! De tijd
gaat zo snel voorbij. We rijden wat af met z’n allen!

Tijdens de motorbeurs in Utrecht van 22 t/m 25
februari 2007 zullen wij als club prominent aanwezig
zijn, maar de meest belangrijke datum die u volgend
jaar absoluut vrij moet houden is:
Zaterdag 9 juni 2007
(met een uitloop naar zondag 10 juni 2007)
Dan zullen wij ons lustrum speciaal voor de leden extra
luister bij zetten. Meer informatie over deze datum zal
nog volgen.
Tot slot wil ik u graag officieus meedelen dat de
SV650S voor 2007 standaard met ABS wordt geleverd.
Meer informatie en foto’s vindt u op onze website:
www.svcontact.com
Voor nu wens ik u veel leesplezier en wie weet komen
we elkaar weer snel tegen op onze SV of TL!
Met vriendelijke groet,
René Thepass
Voorzitter SV Contact Club

Verzamelpunt van de SV contact club Najaarstoertocht 2006.

Afgelopen zondag 1 oktober was de afsluiting van het
SV Contact Club motorseizoen. Natuurlijk is er nog
voldoende ruimte voor eigen initiatief in de vorm van
een spontane toertocht. Daarvoor kun je makkelijk een
oproep op onze mailinglist (forum) plaatsen. Overigens
is hierover ook al nieuws te melden; er wordt achter de
schermen hard gewerkt aan een andere opzet van het
huidige forum, dat via de welbekende Yahoo groups
Mailinglist loopt. Meer hierover kunt u in de volgende
nieuwsbrief vinden, die dit jaar nog uitkomt.

Jaargang 5

Jaap van Dijk in actie op circuit Croix-en-Ternois in Frankrijk.
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Algemene clubinformatie

Toertochten
Pieter Lankhuijzen, Toercoördinator
Grindweg 6
4437 PB Ellewoutsdijk
: +31 (0113) 548686
: toercoordinator@svcontact.com

Bankrekeningnummer: 62.93.60.073
Ter name van SV Contact Club te Zaandam
IBAN-code: NL 14 ABNA 062 93 60 073
BIC-code: ABNANL2LA

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

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,-

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
Spoorland 39
1541 MK Koog aan de Zaan
: +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

Marc van der Kuijp
Watergraaflaan 71
4731 WJ Oudenbosch
: +31 (0165) – 320671
: nieuwsbrief@svcontact.com
Bestuursmedewerkers/ ondersteunende taken
Eric Caron – Assistent toercoördinator
Arie Peele
- Webmaster
Patrick van der Meulen
- Webmaster
: webbeheer@svcontact.com
Carolien van der Kuijp – Redactie nieuwsbrief/
ledenadministratie
: nieuwsbrief@svcontact.com
: ledenadministratie@svcontact.com

Bestuurlijke mededelingen worden gedaan via:
- Nieuwsbrief
- Website
- Yahoo groups

Treffens, technische dagen en evenementen
Jan van der Meij, Vice-voorzitter
Priamoslaan 1
7534 HM Enschede
: +31 (053) – 4615453
: vicevoorzitter@svcontact.com
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Afgelopen augustus stond in het teken van een
toch wel memorabele toertocht uit de geschiedenis van de SV club. Voor het eerst was er door
de SV Contact Club een tocht georganiseerd van 7
dagen en wel naar de Dolomieten. Na terugkomst
van deze dappere groep rijders bleef het vrij stil,
maar achter de schermen is gewerkt aan een
verslag van hun tocht. Een relaas van groene
alpenweides, rubberstrepen, haarspeldbochten,
grensposten en ijs. Opgemaakt in naam van 9 SV
rijders en 2 dubieuze merken vrienden.

Groep 1 is samengesteld uit: Erik ten Kate (SV1000S),
Luc van der Post (SV650S), Michiel van Ingen (Yamaha
Fazer 600), Patrick van der Meulen (SV650) en Pieter
Lankhuizen (SV650S). Bij Emmerich de grens over,
zuidwaarts Duitsland in. Vervolgens 234 km over de
A31 jakkeren met een snelheid van om en nabij de 145
km/u en enkele uitschieters naar 165 km/u.
Tussentijds benzine tanken met een picknick pauze. Dit
wordt in onze groep tevens de eerste persoonlijke
kennismaking.

Dag 1
De start van de SV Contact Club Dolomietentocht 2006
is bij AC wegrestaurant te Zevenaar. Iedereen is rond
10.00 uur aanwezig voor een gezamenlijke kop koffie
en een eerste begroeting. Pieter Lankhuizen, die als
één van de laatste arriveert, vindt dat een SV daar op
een ruime invalide parkeerplaats mag staan. Hij is per
slot van rekening de oudste van de 11 deelnemers. De
eerste dag rijden we met 10 motoren. Later zal Jacco
zich, in zuid Duitsland na een bezoek aan zijn Duitse
vriendin, bij ons voegen als deelnemer 11.

Deze groep bestaat uit: Arjan Brunekreef (SV650S),
Edith Korse (SV650S) – de enige dame in het gezelschap -, Gerald Kwakermaat (SV1000S), Jan van der
Meij (SV1000S) en ondergetekende (Anton Ritmeester
- SV650S). Jan en ik hebben beide speciaal voor
aanvang van de Dolomietentocht Krauser koffers
gemonteerd. Zoals aan het eind van de tocht mocht
blijken naar tevredenheid.

Net na 10.30u gaan we in twee groepen van 5 personen op weg met een tussenstart tijd van ongeveer 10
minuten.
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Na de pitsstop wordt de route vervolgd over het laatste
stuk(je) van de A31. Hierna volgen we de secundaire
wegen. We slingeren ruim oostelijk om Frankfurt Am
Main op weg naar Lohr Am Main (D). Hier vindt de
eerste overnachting in een jeugdherberg plaats.
Iedereen legt de 444 kilometers zonder problemen af.
Na aankomst springen we onder de douche en maken
we onze bedden op om vervolgens het dorp in te gaan
op zoek naar een hapje eten.
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De wandeling brengt ons bij een Grieks restaurant,
waar het erg druk is en we lang op ons eten moeten
wachten. Gelukkig blijkt het eten heel goed te zijn, dus
sluiten we de dag zeer tevreden af.
Dag 2
’s Morgens met 9 man en 1 vrouw op tijd aan het
ontbijt. Motoren opladen en tussen 8.30 en 9.00 uur
weer op weg in dezelfde samenstelling. We rijden een
afwisselend bochtig traject van 416 km, waarbij
München westelijk wordt gepasseerd. Onderweg de
nodige stops voor benzine-, koffie- en lunch.

Groep 1 wordt versterkt door Arjan, waardoor deze
groep nu uit 6 mannen bestaat. Groep 2 krijgt Jacco
erbij, waardoor deze groep nog steeds met 4 mannen
en 1 vrouw gaat rijden. Voor vandaag staan drie
landen in het programma. Start in Zuid-Duitsland en
vervolgens door Oostenrijk naar Noord-Italië. Voor
deze dag zijn 324 kilometers gepland.
In Oostenrijk krijgen we de eerste echte steigers en
dalers met 180° bochten door de Zweizelsteiner Alpen.
We rijden van dorp naar dorp (daar zijn wegen immers
voor aangelegd) naar de eerste echte bergpas met
haarspeld bochten. Te weten de Passo Giovo, meer
dan 1800m hoog. Hierna volgden de nodige nieuwe
uitdagingen, zoals de Hahntenjoch (1894m).
We brengen de dag kringelend en kronkelend met
plezier door, waarbij tussen de zon een enkel buitje
valt (het kan altijd regenen in de bergen). Op enkele
toppen is het zelfs zo mistig dat het meer op motregen
lijkt. Prompt worden de regenpakken aangetrokken.
Dit helpt tevens tegen de kou. Op de bergtoppen is het
soms nog geen 5°C. Op dit traject ontmoeten we ook
traditioneel loslopend vee: grote runderen met grote
luide bellen om de hals. Ze veroorzaken gelukkig geen
overlast en we passeren ze met gepaste snelheid.
De verdere route wordt door een ieder veilig uitgereden door de Passo Sella E Val Gardena (2137m) naar
Wolkenstein (Selva Gardena) in het noorden van Italië.

Ook deze dag verloopt voor een ieder probleemloos en
plezierig. De wegen worden hier in de Noordelijke
Alpen al bochtiger, met hier en daar al een voorproefje
van wat ons te wachten staat. Prettig moe maar
voldaan komen wij aan in YH Füssen, waar Jacco van
Oevelen (Honda VTR SP1) zich bij ons voegt. ’s Avonds
in het centrum zoeken we een pizzeria en genieten we
van een simpele, maar smaakvolle pizza. Voor het
slapen gaan drinken we nog wat met elkaar en maken
een wandelingetje door het centrum van Füssen.
Dag 3
Voor de tweede keer zetten we de wekker vroeg. 7.00
uur opstaan en wassen, 7.30 uur gezamenlijk met 10
man en 1 vrouw ontbijten, 8.00 uur de laatste zaken
inpakken en opladen, 8.30 uur motoren starten en
wederom met een korte tussenpoos in twee groepen
rijden. Nu echter met een kleine groepswijziging.
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Hier worden we zéér gastvrij ontvangen door de hotellerie. Hotel des Alpes vormt voor deze nacht ons
verblijf. Dit hotel is aan een ieder aan te bevelen:
gastvrij, sfeervol, schoon en een goede keuken. Helaas
blijven we hier maar één nacht vanwege het vastgestelde budget. De motoren worden voor het hotel aan
de weg geparkeerd. ’s Avonds wordt deze weg door de
politie afgezet en als wandelpromenade gebruikt. Wat
wij ook doen om de benen te strekken na een dag
toeren. Uiteraard op weg naar een passende drinkgelegenheid. Hier worden de dagervaringen en anekdotes
uitgewisseld.
Tevens voorzien we elkaar van de nodige tips. Het is
bijvoorbeeld aan te bevelen zowel bij het opgaan als
afdalen van een haarspeldbocht dit, indien deze zéér
scherp is (wat de meeste zijn), in de eerste versnelling
te doen en zonodig de achterrem hierbij te gebruiken
om zodoende spanning op de ketting te behouden, wat
de soepelheid ten goede komt. Net als het achtje
draaien voor het motor rijexamen. Op tijd naar bed om
ca. 23.15 uur ter voorbereiding van de passen die nog
gaan komen. Hieraan uitgerust beginnen is beslist aan
te bevelen, omdat dit grote concentratie vereist.
Dag 4
Na een uitgebreid ontbijt (de beste van de hele tocht),
volgt het inmiddels bekende ritueel van koffers/tassen
inpakken en opladen.
Vandaag worden weer verschillende passen bedwongen, met als kers op de slagroomtaart de Stelvio van
2758 echte meters boven de zeespiegel.

Kun je het je voorstellen hoe imposant dit voor ons
geweest moet zijn? In Nederland is een klim van 100
meter al een wereldreis. We rijden 52 haarspeldbochten voordat we boven zijn. Deze belevenis is niet goed
in woorden te vertalen, dit moet je ervaren. Kickuh!!!
En dan weer aan de andere zijde minstens zo spectaculair naar beneden. Voor mij komt daar nog een extra
ervaring bij: tunnel rijden met een zonnebril op de
neus. Neem van mij aan: je ziet geen steek meer. Ik
mis hierdoor bijna een rechterbocht in(!) een tunnel.
Zo'n muur komt dan echt snel op je af. Gelukkig kan ik
corrigeren zonder zichtbare schade. Alleen mijn ego
loopt een deuk op.
Deze dag staat gepland voor 276 km en ongeveer 5
uren zuivere rijtijd. In beide groepen hebben verschillende deelnemers een GPS. Hierdoor wordt regelmatig
gewisseld van voorrijders. Iedereen krijgt hierdoor de
mogelijkheid de voor hem persoonlijk ideale lijnen te
rijden. Bij belangrijke afslagen wordt op elkaar
gewacht zodat niemand voor spoorzoeker hoeft te
spelen.
In groep 2 rijden Gerald en ik veelal voor. Vooral in de
bergen. Gerald ervaart met zijn SV1000S dat een goed
geprepareerde SV650S – de mijne - niet voor een
1000cc onder hoeft te doen. Na een snel gereden
bochtig traject moet Gerald erkennen dat hij op de
lange stukken sneller is, maar in de bochtige stukken
beslist niet, ondanks zijn grotere vermogen. Hij kan
me bijhouden, maar komt er niet voorbij.
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We rijden deze dag beiden de pijltjes van de achterbanden, zo hard en plat gaat het. Dag 4 neemt inclusief alle stops 8 uren reistijd in beslag. We stoppen
regelmatig op mooie passen, om brandstof te tanken
of om onszelf bij te tanken (mentaal en fysiek).
Het eindpunt van deze dag is het plaatsje Pontresina
(CH), YH Tolais, voor twee overnachtingen. Koffers/
tassen af- en uitladen. Kamers opzoeken, bedden
opmaken en daarna aan tafel. Het eten en de bediening zijn hier slecht. Een grote tegenstelling met de
vorige dag. We zoeken dan ook een konditurei op. We
willen de maaltijd zo snel mogelijk vergeten. Heerlijk
ontspannen genieten we van een goed stuk gebak en
koffie. Tijdens de uitwisselingen van ervaringen vertellen enkelen dat de tips van de vorige dag hebben geholpen. Ze rijden de passen nu vlotter en plezieriger.
Zo zie je dat, ondanks het verschil in motor ervaring,
als je in goede harmonie met elkaar omgaat, iedereen
een leuke tocht heeft.
Dag 5
Heerlijk, deze dag is gepland als rustdag. Effe niks.
Hoezo een rustdag? Pieter heeft een rondrit van 375
km samengesteld voor de GPS-ers. De geplande rijtijd
is 7.30 uur zonder pauzes.
De motoren worden vooraf gecontroleerd op eventueel
olie verbruik. Na 1500 gereden kilometers is dit ook
wel nodig. Op mijn 650 na, moet er bij alle 650’s olie
bij. Bij de één iets meer dan bij de ander, variërend
van 200cc tot 500cc. De dikke 1000’s hoeven niet te
worden bijgevuld. Wederom starten we, nu even zonder bagage, met alleen met het regenpak in de tanktas
of achterop, in twee groepen. Omdat de groepen van
de afgelopen dagen goed functioneerden houden we de
indeling hetzelfde.
Na enkele tientallen kilometers geeft Jan aan dat de
trillingen die hij al eerder in zijn motor vernam nog
steeds aanwezig zijn. Hij dacht dat dit aan de kofferset
lag. Hoewel hij vandaag zonder koffers rijdt, blijven de
trillingen even heftig aanwezig rond een snelheid van
80 km/u. Wat te doen? Bij een benzinepomp aan de
Italiaanse zijde vragen we naar een motordealer of
bandencentrum die hem kan helpen. Eén dorp verder
moet dit mogelijk zijn. De erg vriendelijke Italiaanse
bandenspecialist toont zich zéér bereidwillig, door het
voorwiel deskundig te demonteren en opnieuw te
balanceren.

Jaargang 5

Hij spreekt geen woord Nederlands, ondanks dat zijn
ouders in Den Haag schijnen te resideren. Inmiddels
rijdt de andere groep ons achterop en stopt om te
informeren of wij pech of schade hebben gereden. Van
de gelegenheid gebruik makend spannen enkelen hun
ketting. Hier is immers gereedschap in overvloed.
De stop blijkt voor Jan vergeefs te zijn, de trillingen
blijven. Thuis de dealer, die vooraf aan de tocht een
nieuwe set banden heeft gemonteerd, maar eens
raadplegen.
Wat een rustdag moest zijn, wordt een dag van
spektakel. Tijdens het opgaan van een zeer smalle en
steile pas worden we door een afdalende kiepwagen
chauffeur gemaand om te keren omdat er van bovenaf
nieuw asfalt wordt aangebracht en deze pas zodoende
gesloten is voor alle verkeer (oeps… hadden we niet
gezien, evenmin als het bord eenrichtingverkeer – we
reden daarom tegen de richting van het verkeer in…).
Iedereen, 11 motoren, keren op een schuine helling
van nog geen 3 meter breed.
Als gevolg van het vrachtverkeer ligt de weg bezaaid
met losse stenen en grind. Bij het opgaan is de druk op
het voorwiel niet zo groot, waardoor de stenen
gemakkelijk zijn te ontwijken. In een afdaling is dit iets
anders. De druk op het voorwiel neemt in het kwadraat
toe door het gewicht van de motor, rijder en de
snelheid. Luc remt zichzelf in een flauwe bocht op het
grind onderuit, met als gevolg een diepe snee aan zijn
rechter enkel. Waarschijnlijk veroorzaakt door een
scherpe steen, die in zijn laars terecht gekomen is.
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Zijn rempedaal is krom, knipperlicht gebroken en
enkele krassen op zijn kuip. Daar een lage snelheid is
de materiele schade niet zo groot. De geblesseerde
enkel echter pijnlijk. Arjan stapt bij het keren in een
haarspeldbocht onvoorzichtig af. Hij houdt hier
gelukkig geen nare gevolgen aan over, behoudens een
geknakt ego. Omdat Arjan het graag even rustig aan
wil doen en over een GPS beschikt, rijdt hij met Luc
terug naar Pontresina waar zij er verder een echte
rustdag van maken.

Bochtje naar rechts buitenom een aantal auto’s
inhalend; verrek een tweede grenspost!! Vol in de hoankers!! Te laat. De dienstdoende douanier heeft ons
al gezien.”

Door alle perikelen gaat er zoveel tijd verloren dat we
ervan afzien de geplande route uit te rijden. Pieter en
Jan worden het eens over een alternatieve route voor
de resterende 9 rijders. We rijden de fantastische
Passo Gavia en doen een deel van de route van
gisteren nog eens “dunnetjes” over. Dat is geen straf
omdat het nu lekker weer is en we gisteren op
hetzelfde traject regen hadden. Zo wordt deze rustdag
een toch een geweldige dag met heerlijke passen!
Na het passeren van de Italiaanse grenspost komen
een aantal heerlijk door de bergen slingerende
kilometers asfalt. Pieter en ik rijden vooruit. Ik heb er
goed de sokken in. Pieter wil zich niet laten kennen en
blijft met eenzelfde snelheid volgen.
Zoals ik later verklaarde: “Een aantal auto’s worden
soepel ingehaald. Heerlijk, wat gaat dat lekker. Super,
wat stuurt mijn SV toch strak.

Als enigen mogen Pieter ik onze paspoorten tonen. Als
resultaat van onze inhaal actie krijgen we elk een
boete van €40,-- voor te hard rijden. Het benaderen
van een grenspost dient wettelijk te geschieden met
een snelheid van 20 km/u. Door onze inhaalacties hebben we de borden voor het naderen van de grenspost
over het hoofd gezien. Wel even direct contant betalen.
Aan het diner ‘s avonds (dat nu wel uitstekend is) volop gesprekstof. Na het eten lopen we in de stromende
regen naar dezelfde konditurei van de vorige avond om
gezellig na te keuvelen.
Dag 6
Na de inmiddels bekende rituelen vertrekken we op tijd
uit Pontresina (CH) op weg naar Dahn (D) voor de
laatste overnachting. Voor deze dag staat 520 km
gepland, volgens de GPS met een strakke rijtijd van 9
uren.
Door Liechtenstein heen rijdend maken beide groepen
afzonderlijk een koffiestop. Hierna wordt de tocht in
regenkleding vervolgd. Motregen wordt regelmatig
afgewisseld door flinke buien. Vervolgens rijden we
vanaf Oostenrijkse zijde de Pfandertunnel in die 6,7 km
lang is.
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In de tunnel beslaat binnen een paar honderd meters
je vizier, spiegels en tellers. Hierna wordt de lucht
steeds warmer en gaat deze werken als een föhn,
waardoor alles droogt. Ook je natte motorkleding. Zelfs
de handschoenen worden droog gereden in deze tunnel. Na de tunnel volgt spoedig weer de Duitse grens
die zonder problemen gepasseerd wordt. Toch een
voordeel van de EU, geen paspoort controle.
Er zijn enkele rijders met een Quest navigatiesysteem.
Deze geven gedurende de gehele reis regelmatig
storingen. Variërend van het zeer lang zoeken naar
satellieten, blijven hangen, routes die spontaan ophouden of wegvallen, tot beeldschermen die uitvallen. Alle
systemen ook de Garmin 2610 en 2710 vallen tijdens
de reis wel eens weg als gevolg van het niet kunnen
vinden van de satellieten door zware regen, bos en/of
bergen. Echter de Streetpilot systemen herstellen zich
steeds snel weer. Deze tonen zich als het meest
betrouwbaar. Het laatste deel van deze dagtocht rijden
we niet conform de uitgestippelde route. Ook in
Duitsland hebben ze van “umleitung” gehoord. Eenmaal presteren ze het zelfs om in een omleiding nog
een omleiding te maken!! Dan raak je echt het spoor
bijster.
Bovendien komen we ook nog eens in een hevige
onweersbui terecht waarna we besluiten om de laatste
85 kilometers langs de snelste weg te rijden. Ondanks
de tegenslagen komt de eerste groep om 18.30 uur in
Dahn aan. De tweede groep, die naar hun zeggen veel
eerder van de route afwijkt, arriveert een half uur
later.

Groep 1 heeft bij de jeugdherberg gevraagd om we om
19.00 uur kunnen eten en dat blijkt geen probleem te
zijn. Als we om 19.00 uur aan tafel gaan blijkt dat we
koude friet met eveneens koude hamburgers voorgeschoteld krijgen. Bovendien is het zo weinig, dat het
onze magen niet echt vult. Kortom, na de langste dag
rijden, krijgen we de slechtste maaltijd. We zoeken
dan ook snel een ijssalon op om van geweldig ijs te
genieten. Daarna lopen we naar het dichtstbijzijnde
café waar we een zeer gezellige laatste avond beleggen. Voornemen is om vroeg naar bed te gaan daar
iedereen de laatste dag op huis aan wil rijden. Dit lukt
niet echt. Omdat het erg gezellig is liggen we rond half
één in bed.
Dag 7
Vandaag écht vroeg opstaan. De telefoon van Jan wekt
ons om 6.45 uur. Om 8.00 uur zit iedereen zo’n beetje
op de bepakte motor. Nog 328 km tot aan Vaals te
gaan. Vandaar uit gaat een ieder naar zijn eigen thuis
bestemming. We vertrekken weer in twee groepen met
een tussenpoos van 10 minuten.
Na ongeveer 220 km zijn Edith, Jacco en Gerald vooruit gereden op zoek naar een benzinepomp. Jan kan
deze pomp op 2 km na niet halen. Z’n tank staat volledig droog en hij dus stil. Geen nood: ik rijd vooruit, Jan
achterlatend, waar de andere drie al hebben getankt.
Een leeg flesje energiedrank biedt uitkomst. Een halve
liter euro95 erin die Gerald naar Jan toebrengt, waarna
ik mijn eigen tank vul. Met de halve liter benzine haalt
ook Jan het benzinestation om zijn motor daar tot het
randje af te tanken. Schade: 10 minuten vertraging.
Ach, op 7 dagen is dat geen probleem.
Beide volledige groepen ontmoeten elkaar voor het
laatst tijdens een gezamenlijke lunchstop. Deze wordt
met smaak genuttigd. Omdat Jacco, Michiel en Gerald
de snelste route naar huis willen nemen wordt onze
groep uitgedund tot 2 man (Jan en ik) en 1 vrouw
(Edith).
De verdere reis verloopt voorspoedig, met hier en daar
een bui. Ongeveer 20 km voor Aken zien we twee
eenzame SV-tjes bij een café staan. Dit blijken van
Pieter en Luc te zijn. Met zijn vijven, als overgebleven
“diehards” drinken we ten afscheidt nog een kop koffie.
We nemen innig afscheid van elkaar om vanaf nu de
snelste weg naar huis te nemen. Edith slaat op de
snelweg na Aken spoedig af richting Den Bosch.
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Jan en ik reizen gezamenlijk richting het noorden,
waarbij ik, net na Aken, Jan zijn kofferset eraf probeer
te rijden als ik wat sneller wegtrek bij een verkeerslicht. Jan en ik hebben elkaar al meerdere malen
geknuffeld met onze koffers, maar deze keer is het
echt raak. Gelukkig blijft de schade beperkt tot een
iets verbogen kofferframe. Gezamenlijk leggen we een
late en lange tocht af. Ik ben als laatste om 23.10 uur
thuis na zaterdag 818,6 km's te hebben gereden,
waarvan de laatste 85 Duitse km's met een
gemiddelde “legale”snelheid van 175 teller kilometers
over de A31.
Uit en thuis heb ik met mijn SV650S in 7 dagen
schadevrij 3375,8 kilometers mogen rijden.

P.S. Even over de aanhef, "2 dubieuze merken
vrienden" is uiteraard een grapje, beslist niet persoonlijk bedoeld. Tip: vervang je Yamaha en Honda voor
een SV. Je hebt met eigen ogen kunnen zien wat deze
motoren aankunnen. Ik heb moppers gehoord over de
kwaliteit van de lak, maar niets negatiefs m.b.t. de
techniek en de bewezen stuureigenschappen.
Motorrijden is immers sturen en niet poetsen.
Omdat iedereen de tocht zeer geslaagd vond, gaat de
SV Contact Club volgend jaar weer een motorreis
organiseren. Begin volgend jaar hoor je wat, waar en
wanneer. Houd intussen de boel heel!!!
Tot slot… een quote van Anton:
”Zoals Gerald tot zijn verbazing heeft ondervonden
rijdt mijn SV650S alles voorbij, behalve de benzine
pomp. Wat niet van elke SV1000 gezegd kan worden.
Jan heeft op de laatste dag immers éénmaal de pomp
niet kunnen halen (de zuipert). Ik kan de gehele winter
op deze tocht blijven teren. De komende Nederlandse
kilometers zullen nimmer meer hetzelfde zijn (vlak,
recht, saai en van achteren geflitst kunnen worden).
Wij kunnen nu teren op een plezierige toerervaring, dit
pakken ze ons niet meer af. Bovendien kunnen we nu
gezamenlijk mee brallen over de buitenland ervaring
van collega rijders m.b.t. bergpas beklimmingen én
afdalingen. Het was voor mij een waar genoegen en
een eer met Arjan, Edith, Eric, Gerald, Jacco, Jan, Luc,
Michiel, Patrick, en last but not least Pieter te hebben
mogen rijden. Jongens en meid, welgemeend: hartelijk
bedankt voor de fijne en plezierige week!”

Het enige is een vuile motorfiets. De voorste velg is
volledig antraciet van de remstof, de achterste velg
zwart van de Scottoiler, de ketting echter nog steeds
goed gesmeerd. Deze wijze van ketting smeren kan ik
voor een lange tocht aan een ieder aanbevelen.
Eenmaal ketting gespannen, geen druppel motorolie
verbruikt en slechts ongeveer 190 liter benzine.
Anton Ritmeester
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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.
5e jaargang, no. 2, oktober/
november 2006.

(prijzen incl. BTW)
SV Contact Club sticker.
€ 0,50 per sticker; bij bestelling van 4
stickers tegelijkertijd 1 extra gratis.
Bijdrage adm. + verzendkosten € 1,- 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. De voorraad per maat is
beperkt. Als de door jou bestelde maat
uitverkocht is, is langere levertijd mogelijk.
€ 13,-- 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 Nieuwsbrief verschijnt
medio december 2006.
Uitgave onder redactie van:
Marc en Carolien van der Kuijp
Watergraaflaan 71
NL-4731 WJ OUDENBOSCH
: nieuwsbrief@svcontact.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 één van de forums op
yahoo:
http://groups.yahoo.com/group/svcontact
OF http://groups.yahoo.com/group/
tl1000contact

Deze forums zijn voor iedereen
toegankelijk en niet exclusief voor
leden van de SV Contact Club.
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