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Essen ?

S1IÍchtírtg
EOtortoef,;isre
fledierJ,and.:
Het bestuur
van de STIllOt heeft
de eer zich met deze eerste
Nieussbrief
aan u te presenteren.
ook al zijn er enkele dagen voor de eerste uitgave van deze
Nieuwsbrief
uitnodigingen
verzonden tot het bijwonen van de
presentatie
officiële
van de Stichting,
toch zal ook dit
stuk voor een aantal lezers de eerste kennisuaking
zijn met de
stichting
en dit nieuwe initiatief.
De sticttting
is opgeri.cht door een aantal aktieve motorrijders
selke ook in een ander organisatorich
verband hun s1rcren inniddels
rrrin hebbên verdiend.
In de voorbereidingsfase
is er voor gekozen op geen enlrele
rijze
rrrchtbaarheid
te geven aan de stichting
i.o.
yas de voorkeur van alle
Een volledige
en complete presentatie
betro*kenen.
De officiële
start
vond en*ele seken geleden plaats ten kantore van notaris
toen aldaar
Le Grand en Van Geet in lÍardertijk
de akte lnsseerde.
Itanens de stichting
waren daarbij
aanwezig B. Karssen en H.
Karetr sen.
deze start
op
liet
afgesloten
waarbij
werd ook een periode
gestaakt
ieder gewenst monent de voorbereidingen
worden
konden
of aangelnst naar aanleiding
vcrÍt sisselende
aktuele situaties.
Hopelijk
zal de sTItIoN een verrijking
sorden voor notorrijdend
v(x)r
Nederland, e.e.a. biedt in ieder geval 4eêr nogefijtheden
illc de Vriendschapi
en dat laatstê
is tevens een van de begeweest
fangrrijkste
on te komen tot de oprichting
drijfveren
van de stichting.
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De komende tijd
zal de naam STïchting
lfiOtortoerisme
Nederland
jdend
( STII,ION) volop onder de aandacht
Nederland
van motorri
worden gebracht.
grote
op zaterdag
Zo wordt
20 septenrt'er
a.s.
aI het eerste
georganiseerd
motortoerevenement
(waarover
en
elders
neer)
dit
zaL bepaald
niet
het enige
Het ruim aanwezige
orgazíjn.
nisatorische
talent
zal optimaal
benut
en
de
initiaworden
tiefnemers
van de stichti.g,
welke in het verleden
reeds vaker
motorrijdend
ook
Nederland
en verbaasd,
hebben verrast
zullen
nu wederom van zich laten
horen.
Het bestuur
staat
echter
u kunt
altijd
open voor goede ideeën,
zich schriftelijk
of telefonisch
tot
het
secretariaat.
wenden
Primaire
doelstelling
van de stichting
is promoten van motorrijden
in het algemeen en het motortoerisme
in het bijzonder.
Om lraar doelstelling
te béreiken
is gekozen voor diverse
4ogefijkheden.
Het ondersteunen
en in stand
houden van ItlíG de
Vriendsctrap"
behoorb vooralsnog
ook.
hiertoe
De bestuurssamenstelling,
inschrijfnumner
bij
de Kamer van
Koophandel
van
en het gironunmer
staan op de achterzijde
het blauwe voorblad.
Het enbleem van de stichting
aan dat van de rllG
is gelijk
de Vriendschapr
saardoor
de band ook visueel
duidefijk
wordt.
Een stichting
kent geen leden,
ook STIIíON dus niet.
Voorgeen konÈributie
deel is dat u daardoor
betaalt.
ÀIle overige
inkomsten
zijn
legitiem,
dus heeft
u valuta
te veel dan
Voorlopig
is dit de eerste
dat er nadere beintroduktie,
richtgevingen
kouen spreekt
voor zich.

DE NIET]JISBfi.IEF:
Dat er iets
stond te veranderen,
een enkeling
viel
op naar
aanleiding
van de berichtgeving
inzake de nieuwsbrief.
gebeurt
Uitgave
van de nieuwsbrief
vanaf heden door STIIIION
onder de naan STIilOilIEUIÍS.
Zowel nieuws van de stichting,
l{G de Vriendschap
als algemene infornatie
inzake
het notorrijden
kunnen via
STIIIONIEUWS vanaf treden wereldkundig
worden gemaakt.
Iedereen
kan zich abonneren op de nieuwsbrief,
de nota van
het abonnenent
kan zowel zakelijk
als privé
worden toegezonden.
De kosten
van een proefabonnement
bedragen
slechts
f 7 r5O
voor de periode
L/IO t/m 3L/L2-'97
Lezers van de nieuwsbrief
t.b.v.
líG de Vriendschap
treffen
een nota aan voor een proefabonnenent.
De penningneester
verzóekt
u vriendelijk
bíj
doch dringend
i.nteresse
het verschuldi.gde
L997
bedrag vóór 20 septenber
tè laten
bijschrijven
op het postbànknummer
van de stichting.
geen
Bi sorden dus
acceptgirokaarten
verzonden
!
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grote,
Het eerste,
van STfilON is
hopelijk
motortoerevenement
op zaterdag
2O september a.s.
perikelen
Naast alle
is
rondon het opstarten
van de stichting,
gemaakt voor de organisatie
er dus ook nog tijd
\rrij
van dit
evenement.
En het is neteen grootst
aangepakt
!!
otrl zaterdag
30 augiustus (of kort daarna)
ziJn alle
motortoergeï.nforneerd
clubs
in Nederland
en zijn
honderden motorrijders
ook voorzien
van de nodige infonmatieOm de aanloopkosten
van dit
te kunnen
evenement grotendeels
gemaakt uet
financieren
heeft
het bestuur
zakelijke
afspraken
enkele bedrijvenDe volgende
bedrijven
zijn
als slrcnsor aangetrokken;
Hendriks
kanpeemereld,
bandenserviee
van RouwenQaal motoren,
Karelsen,. c,até/rest.
Wagenvoort,
T.E.IIí. van Bennekom 8.V.,
l{eulenbelt
motoren temijlVan den Hoorn meubelen als hoofdsponsor
zal fungeren.
Dat zonder enig tastbaar
resultaat
deze bedrijven
hun vertrou:
wen uitspreken
in STII'ION om d.n.v.
deze rit
te gaan samenwerken geeft
een goed gevoel
voor de toekonst.
IIet vertrek
en eindpunt
van de rit
is in Stroe bij
het Àlge(Inschrijvingl
meen Militair
Tehuis.
O9.OO - 12.OO uur)
De rit
met een lengÈe van 18O km. hoeft
op 20
overigens
niet
septeuber
te worden gereden.
gewenste dag hiervan
De opzet is zodanig,
kan
dat op iedere
worden genoten.
De beheerder
van het begin/eindpunt,
het meewerkende restaurant
rijen de benzinepomp rekenen op diverse
ders over een periode
van vele weken, wellicht
maanden.
openinEstijden
Alle
opzijn
derhalve
in de routebeschrijving
genomen,
Verder zal de route nop de plank blijven
liggenrt m.a.w- ook na
een jaar kunt u deze nog gewoon opvragen
en wordt deze na betaling
van het verschuldigde
bedrag gewoon toegezonden.
l{et deze trParelr
wordt naar vemactrting
een nieuve
traditie
geboren.
ja, dan is er de TI in
De laatste
zaterdag
van juni
? Juist
Assen.
ja, dan is er vanaf L997
De laatste
zater-zomerdag
? Juist
een iParel van ...!I$iÈ
keer,$us van de Veluwe, volgend jaar
wellicht
van Uidden Nederland,
of van Drente,
de Achterhoek
of

......r......

Een formule
die hopelijk
de opuerkingen
zal aanslaan,
van de
rijders
op i?o september
zul.len meer informatie
uoeten Íteven.
grrootschalige
Het bestuur
van de STft@N zal bij
evenementen
als rDe Fare1 van .....,-T altiJd
om de
eerst een beroep,doen
motorrijders,
behorendè
te
bij
IrlG de viiendschap
hferbij
betrekken.
andere
Is er geê-ri'ïof ortvoldoende
interesse
z-a1 uit
hoek medewerkers *ordèn;. gerecruteerd.
inDe ontvangers
on bij
van flgsg nieuwsbrief
worden verzocht
teresse
on Dee te werkerr z.s.m.
op te nemen 4et het
kontakt
secretariaat.
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Uitsluitend
voor deze groep geldt
dat de routebeschrijving
tegen een betaling
van slechts
7,SO
in ontvangst
kan
f
worden genomen.

ROIJTE BBETCETEN:
\rERBOD.
Leden van motorcrubs
in Noorwegen (geruldrig
is uw vakantie
aI
wel achter
de rug) mogen niet
neer bij
elkaar
op bezoek.
De speciale
maatregel
is een gevolg van de bende-oorlogen
in
scandinavië
tussen Hel1's
Angels en de Bandidos.
Er zijn
sinds
L994 elf mensen omgekoilen en zèker B0 gewond geraakt.
Ook in Zweden kont er sellicht
een dergelijk
verbod.
Gelrrkkig komt e.e.a,
in ons land niet voor al stond er recentelijk
sel een stuk in een krant
over een starnmenstrijd
binnen
een notorclub.
SCHÀDE.
De gemeente Bunschoten
wenst een schade aan een uotor
te
niet
betalen.
De schade
ontstond
toen
de motor
omviel
door
een
inglezakte stoeptegel.
Schade: f 6OOO,-- !!!!!!!!!
De kantonrechter
veroordeerde
de geneente,
deze gaat in hogler
beroep temeer daar er ter pl-aatse
een parkeerverbod
van toepassing
is.
KORTINGf.ondon & Lancashire
geeft
een doorropende
korEing
op de premie
voor
notorfietsen
die
beveitigrd
zijn
het
systeeil
Bikemet
,
watch Superior.
Kosten van dit systeem (incI.
inbouw) t f 799,-Het premievoordeel
(bij
een minimaal
verzekerd
bedrag van
L
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O
O
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)
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SÀIIEIIIIERKEII.
Dat gaan Harley-Davldson
en porsche doen" Het uiteinderijke
resultaat
za1 een nieuw motorbrok
voor de H.D. noeten worden.
Vorig jaar verlieten
overigens maaf liefst
119.771 H.D,rs
de fabiiekspoorten
in nilwáukee.
BENZINEPRIJZETTEtie heeft
het er de laatste
tijd
niet
over ?
O[ een indruk
te verschaffen
prijsverschil
over
het
onderstaand ee4 (onqetwijfeld
in4iddels
achterhaald)
overzichÈ.
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de VRÍENDSCHAP:
"ttrG
trIn welke verhouding
staat de nlrtG de Vriendschaptr nu tot de
sTriloil ?tr
Deze \rraag of gedachte zou er bij u kunnen zijn.
Welnu, op I naart j-1. ontstond puur spontaan en in eerste
instantie
als grrap de trl,IG de Vriendschapr.
Ilerd het door de initiatiefneuers
gezien ars oprmreigenrijk
Iing voor een door onstandigheden
aanwezige leemte, derdèn
namen dit zéér serieus en zagen dit zelfs als een bedreiging.
Een groter conplinent
(ook al was dit niet zo bedoeld) was
natuurlijk
naurelijks
denkbaar.
Vergelijls
het Daar zo3 een startende
SRV-nan wordt door AIbert Helm neteen gezien als een {Jevaar.
De illG de vriendschapi
was dus van meet afaan meer dan was
voorzien
en net deze getenschap noest iets sorden gedaan.
Een echte vereniging
?
Neen, de Kil}íIr zou hier werricht
ook rnoeite mee hebben en het
zou niets toevoegen aan het reeds bekende.
Ílorden ondergebracht
bij een stichting
?
Jê, een goede gedaclrte.
Zo kan er dus t.b.v.
de rrriendenclub,
dit in tegenstelling
juridisch
tot
in het begin,
afgedekt
iets
wórden georganiseerd.
7'o is het dan ook nu, onder de voomaarde
dat het stichtingsbestuur haar fiat
hieraan geeft.
Er zijn dus nu zelfs fitEE nogefijkheden
ou iets te organÍseren
v(x)r de l,G de Vriendschap:
op eigen initiatief,
verantwoording
en rekening
of onder de
van
de
stichting
gerrrijsaard
waardoor
organisator
de
Parqpluie
blijft
van juridische
aansprakerijk
indien er iets uis nocnt
gaanEen a.bsolute verbetering
goed
dus en aangezien het juridisch
was onderboutrd geen bêzwaar voor de notaris
confom
ou e.e.a.
de wensen van het bestuur STIIriON vast te legEen.
Zoals dat heet: Er was over nagedacht !

ffifLÏflGAVOND:

Op zaterdagavond
13 septenber a.s. is de dan reeds lang aangekondigde bcrlingavond
dus daar.
Het bowlingcentnrn
van r,eusden (de Korf ) is de lokatie
van het
strijdtoneel
en a1s deelnemer zal het u daar bevallen.
De gescoorde punten worden autouatisch
geteld,
strike
en spare
rcrden ueerge{teven en aan het einde van de avond kan via een
conputerrritdraai
het scofeverloop
nog eens worden bèIreken.
lradeel: de baanhuur is ten opzichte
van andere bowtingcentra
sellicht
iets duurder.
Van 2O.OO tot 22.OO uur staan een aantal banen tot
onze beschikhing.
Ou het voor iedereen leuk te houden: kinderen X/m L3 jaar betalen f L2r5O p.p. en de igrrotentr f l5r--
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(of iets
Vanaf 19.30 uur staat de koffie
anders)
klaar
af 2O.oO uur gaan de ballen rollenNog iets
te nragen
BeI even O34f.-419388
Voor de oppas of familie:
lret teI.nr.
van het bowlingcentnrn
is O33-494673L

B.Lz. 6
en van?

PÏNEGENTfiDRTT:
personen
Elf
hebben zich
ol4tegeven mee te werken aan dit
evenenent voor wielrenners
op zaterdag 27 septenber a.s.
De nanen van betrokkenen
zijn doorgegeven aan de organisatie
i.v.m. verzelreringen.
LunchpalrJcetten en een warme (snack)hap,
overal sordt voor gezorgd..
De Iengrte van het parcours voor de rB-ploegenn
is 36.7 lm,
voor iA-ploegenf, is dat 52.8 k[.
Zorgt u als nedeserker svp wel voor eèn fitte
nens en machine?
Itet de uedenerkers sordt nog telefonisch
kontalrt o;ryeno[ên.
ZeLf kontakt opnemen mag ook. dan even een belletJe
naar Henk
Karelsen - (033-2459655)

VRIEflDffiGNW:
Ja ja, de eerste vakantiekaart,
aan l,IG de Vriendmede gericht
schap,
is binnen en werd gestuurd
vanuit
ltalië
door AàIt,
ilarja en kids van den Hoorn,
Ze zíjn
al eeer diverse
keren in onze oryeving
waargenomen,
groeten van hurt aan u !
alsnog de hartelijke

BT,B-RJjE:
Sensationeel,
onovertroffen,
of gewoon
niet
te evenaren
een leklrer
sttrkje
toeren
?
Iaten
we heÈ naar op het laatste
houden,
feit
is echter
we1 dat Herl/r van de Veen zal trachten
er een leuke rit
van

te uaken op
(Betuwe en Brabant)
Gelet op de richting
van zijn rit
yellicht
is een goedkope tankstop bij onze oosterburen
mogefijk.
Henk vertrekt
vanaf zijn riante
soonboerderij
aan
de Plantagelaan
28 te Barneveld en als u ook mee wilt
dan
loet u daar uiterlijk
on 11.Oo uur zijn
Oh ja, is het zeer slecht weer ? cercon thuis blijven
want
Henk gaat dan in ieder geval niet.
Itrijfelt
u ? Bel llenk dan maar even. TèI.nr.
O342-4L5559
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BARBECUEAVOND'j.I.
Zaterdag 26 juli
werd de door ilaap Hovenkanp georganigezelseerde barbecueavond gehouden. IIet werd een opvallend
ongeving.
Iige bijeenkomst
bijzondere
in een, voor een aantal,
er zonder
dat een enkeling
De lokatie
ras zodanig trverstoptn
gids waarschijnlijk
niet was gekouen.
Vele deelneuers bleven totdat het tijd
was om op te ruimen,
de
vertrolrJren
toen echter
maar staken
de handen uit
niet
mousen !
Dit resulteerde
erin, dat 's avonds nog alles kon sorden hersteld in oorspronkelijke
dê troep was weg.
staat oftewel,
sfeer er was en bleef bleek o.a. ook uit het
Dat de juiste
er steeds neer aanwefeit
dat juist
door de gezelligheid
gen zich ook aanueldden voor deelnane aan het kaupeerweekend.
om
Een avond ou net plezier
aan tertrg te denken en een lokatie
volgend jaar top herhalingn
te gaan.
KAEPBEffiEEKEfl D H.ARRED :
van Bert
Op initiatief
& tathilda
t/n
L7 augustus
een kanpeemeekend

van den Hoorn
Eeorganiseerd

werd van 15
in llarkelo

op camping HesseÍÈeeu.
Vanaf het eerste begin was er ruime interesse
hieraan deel te
gehouneren en dit nnil noÍt verder toe tijdens
de recenteliJk
den barbesueavond.
Uiteinclelijk
resulteerde
dit in een ÍÍroep van 24 kanlreerders
19 volwassenen en 5 kinderen,
t.s.
Drie honden vonden het ook
heerlijk
net hun baasjes nee te nogen.
op de zaterdagniddag/avond
bezocbten nog eens zeven personen
de canping waardoor het aantal deelnemers aan dit weekend dus
uitkral
op naar liefst
3l- personen ! !
onder werkelijk
de neest perfelrte
vond het
weersomstandigheden
plaats.
e.e.a.
De izaterdagavond
barbecuetr veranderde in een
nbak- en braadfestijnn
- Vanwege de grote droggÊê ras open vuur
een pan
op de carping verboden. Aalt Bous bracht de oplossing:
van nriu 1 ueter doorsnede en êen grrote gasbrander.
gebeuren en lekker
gezellig
Het resultaat:
een bijzonder
gebakken vlees.
gezanenlijk,
ontbeten.
op de zondagochtend
werd,
uiteraard
grotendeels
Een
Venrolgens
rerd
afgebroken.
het
kanpement
(BerÈ & Lia Karssen) bleef i.v.[.
enkeling
het hebben van va(zíj kwanen overigens vanuit Luxenhrrg
kantie noÍt een nachtJe.
tenrg on dit weelsend bij te wonen ! )
À1 ret al kan uet grrote tevredenheid
worden tenrg gekeken oP
dit 2e kanlreemeekend,
van den
een bedankje a?n Bert Íatbilda
jaar nog een
Of er dit
Hoorn en Aalt Bous is op z'n plaais.
op het
karpeemeekend
zaL komen is Eog:,:DàeIi de vraag gelet
iruiddels
zeer dnrlrke prog6driirna.
Lukt dit niet,
dan in ieder geval wel weer in 1998, dat is zeker !
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7') werd ook het
het laatste
kampeerveekend (zile blz.
Tijdens
van bloeen liefhebbers
idee geopperd ou met gelnteresseerden
te bemen het corso op zondag L4 september in tichtenvoorde
zoeken.
en de
miljoen
dahlia's
m€ler dan drie
Ruim 50 praalwagens,
en
zorgen voor de nodige sfeer
nodige shor en dseilorkesten
veel bezoekers,
uiteraard
kost u
een tribuneplaats
Entree voor de optocht is f 5 r-jaar:
gratis)
(kinderen
7,5O
tot
12
f
Start van het corso is on 14.oo uur, gaat u mee naar dit corso
zijn bij Henk q Bea Kareldan noet u om 1o.3o uur in Nijkerk
sen. Hoe we gaan, net de auto of motor zaL afhangen van de
de weersotrstandigheden.
en uiteraard
wens van de ueerderheid
op zaterdagavond
noorafgaande aan het corso hebben we de bowen is er dus gelegenheid
on te overleggen.
lingavond
gaat er een gtrroep uet de motor en een groep met de
Ifellicht
auto. Alles is nogelijk
zullen we Daar zeÍtgen.
Ook zin ou ltee te gaan en u wist nog van niets:
033-2459655)
bet dan even uet Henk & Bea (tel.nr.

