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ÍÀT DTT NUMMER:
- -PRESEI;ÍEATTE OP 3 SEPTEMBER
--NPAREL UATI DE VET,TTVIEN
- -BUSRETS IVáÀR ESSEN
. -GEDPA,GSCODEFTT'E
- -ATJGEIíENEEN KORTE BERTCHTEN

TNZAKE

NMG DE VRTENDSCHAPI' :

. -BOViTLINEAVOND 73 SEPTEMBER
-'CORSO 74 SEPTEI'IBER
- -OW & NTETIW / NIETTWJAARSBT;TEENKOI,TST
- -RASTEÍJ.EÀTRTT

ÍÀT HET VOLGENDE NUMMERO.A.:
- -BUSREÍs 'VEÀR ESSEÀTDEFTNTTTEF ?
. -WTETJERNOI\IDEDROTflTEV

PRESEIiíffATTE 3 SEPTEMBER 7997:
Op woenedag 3 eepÈember j.I.
plaate
vond de perepresentatie
van de STtrchting MOÈortoerEme Sederland,
kortweg STIMON.
TevenE werden
personen
geÍnviteerd
hiervoor
enkele
andere
waardoor het, geheel een gezellig
en feegtelijk
karakter
kreeg.
gebeuren te krijgen
Om toeh een infonneel
was ervoor gelsozen
de presentabie
niet in een reetaurant
te houden maar thuis bij
een van de beetuurderg
van de stLchÈing.
Een nieuwe organisatie
dug voor motorrLjdend
Nederland en
gelet op de vele poeLtieve
reacties
een welkome aailrulling.
SIeehtE hier
en daar werd (er was op geen enkele wijze
vooraf
ruchtbaarheid
aan gegeven) afwachtend gereageerd.
In eomnige gevallen
was de reactíe
bijzonder
enLhoueiae9 I
Het beetuur mochÈ daardoor vele felicitatieg
in ontvanget nenen in de vor:n van goede wenEen, bloemen maatr ook in de vorur
van het aarrbieden van benodJ.gdheden en zelfg
een cheque.
Zonder anderen tekort
te doen bedankt het beetuur van de
STIIION in het bLJ zondêr van den Hoorn Mer:belen uiÈ PuÈÈen en
de famill,ee Yiléry uit Nijkerk
en A. & B, van den Hoorn uit
Putten.
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DiverEe regionale
kranten gaven, ê1 dan niet
en plaatselijke
ruiure aandacht aan de STIMON.
rnet een foto,
Een goed gevoel voor de toekosrst wat door heÈ bestuur
dan ook
met vertrouwen
Èegemoet wordt gezíen.

NPAREL UAIíT DE VELUWEI':
preoenteren
Binnen drie weken een nieuwe eÈiehting
en vervolgiens een nieuw motortoerevenement
organiseren:
het ís de STIMON gelukt
!
Naast de enorme hoeveelheid
werk welke noeet worden verzet
om
de SIfdON op tê richÈen,
vond het begtuur
een
ook nog Èijd
nieuw en verfríssend
landelijk
srotortoerevenenrent
te organisreren.
Een nieuw evenemenÈ, een nieuwe naam en dug ook een geheel
nieuwe opzet. En heÈ bLeek meteen een schot in de roos.
Mede dankzij
de vele krantenpublikat,ieE
en aankondígíngen
van
de rit
op Sky-radio
en Euro-eport
TV (net dank aan dhr. r.Iaap
Tiqmer)
neldden
maar liefst
ruim 250 deelnemerg
zich
op 20
eepteuber alE deelnesrer aan voor deze eergÈe rrPareL van . . . rl
Deze editie
kreeg de naan nParel van de Veluwetr, de bena.rring
van de volgende weLke op 19 eeptember 1998 zal worden uítgegeven is nog niet bekend.
Het unieke van deze rl-t is verder dat zowel de begin/eindlokatie,
het aarrbevolen rustpunt
e.d. er zodanig op zíjn ingericht
(nog eeng) kan worden
dat op de meeste dagen naar keuze de rit
gereden.
Openingstijden
e.d.
zijn
dan ook opge.,nomen in het
routeboekj e.
Door overechrijving
van / 10, -- op rekening van de etichting
worden alle benodJ.gdheden voor een lekkere
geurotortoerdag
woorr toeg.ezonden.
'rtoêrdera'r
gouden formule want diverge
Een inmiddele
hebben
de route aangevraagd on deze op een laÈer tijdstip
te graan
gebruiken.
Verder is d,e route ook te koop bij het A.M.T. Ln Stroe, het
begin en eindpunt
van deze riÈ.
De motorrijders
welke de rit
reden op 20 septeurber en wêer
bíJ de eÍndLokatie
arrLveerden
waren zonder uiLzonderÍ.ng
enthousiaet
of zet-fe zeer enthousLast.
rrzakelijk
Ook heE organiaeren
van de rit
werd bÍj
Nederlandr!
goed ontvangen.
Het vertrouwen
Ln de organLsatie
en de wijze
van organLseren
zorgden meteen voor vele sponsors.
trzater-zonerdagtr
De laatgte
en de rrParel van . . . . tt zullen
vanaf nu onloemakelijk
aan elkaar
zí1n verbonden en een begrip
worden voor motorrijdend
Nederland.
U heeft het rouÈeboekJê nog niet
?
Onderneem dan nu enel aktie
on dit kleine
fouÈje Èe corrigeren
en uw verzanelJ.ng
vanaf
het
begin
courpleet te houden.
"Pare1str
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voor hun medewerking
Het bestuur bedankt tenslotte
op 2 0 E e p rÍH Karggen en
.fil Wéry, B Bokkers,
Eember: Cll Neetra,
B. Karelsen-Bruinekool

(bij voldoende intereeee)
De SÈinon organiEeerÈ
op zaterdag
rrÀutodromett
(fabrlkant
december L997 í.Ét.m.
van modelauÈo'E
uit Putt,en) een busreie
naar de grootete
auto- en motorghow
van Europa in Eseen (Duiteland)
Een mugt \roor iedere liefhebber
van emaakmakende twee, drie
en vieryLelers
en veel wat met sneLheid Èe maken heef t.
Iedere geï.nteresseerde
kan aree door elechts
een bedrag van
Í 25,-- te voldoen voor de reiskoeten.
Het verÈrek is on 7.30 vanaf het Etation in Ntjkerk,
aldaar
Ls Íren om + 19.00 uur weer terug.
Reserveren ie uitgluitend
mogelíjk
door het voldoen van het
verschuldigde
bedrag, wel kan voor dríe dagen een optLe worden genomen op een plek in de bug.
Is êr eennaal betaald,
wordt dit btj verhindering
niet terug
9Íel Le uiteraard
plaatavervanging
betaald.
dan mogelijk.
Geen interesse
in de ahow ?
Dan is een bezoek aan de ongetwij feld irurlddels
aanwezige
kerstmarkt
wellicht
een goed alternatief.
Voor infomaÈie
en boekLngen belt u neÈ:

@342 e 419388

@E @33 -2459655
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gehad met de
De STIMON heeft
kort na haar opriehting
kontakt
Àl[9fB in Den llaag.
Dit heeft o.a. geresul.teerd
ín de afspraak dat de "gedragscode' voor motorriJders
in de file
voor het eereE landelijk
zou
worden verspreid
tijdene
de ItPareI van de VêIuwerr.
DiÈ is inniddels
ook gebeurd, de teket van de folder
is in
deze nieuwsbrlef
opgenomen.
DE FII'E VOORBIiT I
Motoníjders
en files.
Sinde de invoering
van het nnieuwetr RV\I in 1991, gÈaat niet
Deer expliciet,
ín de wet dat heÈ verboden
is om op de motor
een langzaam rijdende
of EtLlstaande
file
in te ha1en.
want een motorfíets
Prettig,
Ls relatief
klein
en wendbaar,
zeker vergeleken bij de meegÈe auÈo'g.
wanÍreer notorrijders
aan een fíle
voorbij
kunnen ríjden,
zorgen zij
er voor dat, deze file
niet
onnodig langer wordt.
gemaakt om EtLl
Bovendien
ziJn
de neeste
motoren
niet
te
staan.
HeÈ ig vernroeiend
voor de berl,jder
en de koellng
van
meng en Èechniek kan in de knel konen. Ten glotte
beEchikken
motorfiêtsen
niet over een kreukelzone,
dus moeten zij altíjd
proberen
te verurijden
achÈer aan eên file
te uoeten gtaan.
In de dageliJkee
praktijk
zien we dat, motorriJdere
op verEehillende
manieren
gaan. Om sÈeedE
langs en tueeen de file
weer te b,oeven discuEgiëren
wat wel en wat niet
vefantwoord
íE, hebben we wat tips
voor het gedrag in de fite
opgeschreven,
waar iedereen
vrede
mee kan hebben.
Laten wê het een
gedragecode noetmen, dle net zóaIe de bekende motorrijderegroet
bij
het motorrijden
hoort.
Ale je je daar aan houdt,
voorkom
je bovendien nogelijke
irritatie
bíj
de autouobiligten
die je
inhaalt
'ii
'
"
HOE IIAÀIJ iÍE BIiI.ORKEUR
IN ?
I
"'
Gebruik de ruimte
tueeen de rl-jen w-achtende áutso's op een
gepaat,e manier.
ile bebt qeen ,recht, op het gebruík
van deze
ruimte,
maar het wordt qedooqd. Bij,een
ongeval kan (een
deel van) de echuld aan de motorrijder
worden toegeechre
ven, afhankelijk
van de eituatíe
en het gedrag van de motorrijder.
Rijd
Z9,rg
fíIe
auto

meÈ aangepaeÈe snelheid
langs een (riJdende)
file.
ervoor dat het snelheidgverechíl
tuesen jou en de
niet meer is dan É 10 km/uu. Op die nanier kun je per
klJken of je deze voorbiJ
kunt rijden.

Voer weer in a1s de file
aneller
ea ríJd nee meÈ de file.
Gebruik
aan Èe gevenr dat je LnvoegÈ.

gaat rijden
dan stapvoets
je rlchtingaanwíjzer
om
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WeeE erop bedacht dat aLg er rtgatênrr in de fiLe vallen,
geneigd
autonobLlist,en
zíjn
om onverhrachÈ van ri j aÈrook te
wigeelen.
Een reden temeer on in te voegen wanneer de file
gaat rijden.
sneller
fíle,
Ttleee bij
een Etíletaande
zeker in de zomerperiode,
bed,acht op plotseling
openzwaaiende autoportieren.
AIE je uret, neerdere arotorrijders
heÈzelfde en rljd
rueÈig achter
door.

bent,
elkaar

gedraag Je dan
tusgen de flle

HOE NADER iTE EEN FILE
gebruik dan je spiegele
nadert,
om te zien
À1g je een file
of de auto'E achter Je tot een stilstand
konren. Ve::urinder
geleidelijk
het achterop
snelheid
en attendeer
konende
verkeer door een slgrraal net je alannlichten
of je rem
lichÈ Ee geven.
gebruik dan ook Je
ÀIs Je a1s laatste
in de file
staat,
verala=nlichten
of je reurlichÈ on heÈ achteropkonende
keer op jouw aanwezigheid
te aÈÈenderen. Houd alt,ijd
voLdoende afetand
tot de voorganger
en probeer,
als dat
urogeliJk ig, Je tuggen de riJen nret wachtende auÈo'g op de
stellen.
DLe kunnen een evêntuele
klap veel beter opvangen
dan jouw motorfieÈe.
WAAR IIAÀI, iIE ABSOI,UTTTNTET IN ?
DiverEe delen van de rijbaan
zijn uitdrukkelijk
niet
beetemd ale inhaaletrooki
ook niet voor motorriJdere.
Eet ie in de eergte plaaÈs verboden,
daarnaaet
ook onvei
lig.
Imers,
op soruríge weggedeelÈ,en ligt
vaak veel
troepr
wat tot een valpartij
of lekke band kan leLden.
Rijd om een file
Èe passeren nooít over:
Vluchtstroken,
afgezeÈte riJstroken,
doelgroepetroken,
(ook bekend a1e aergeanÈetrepen),
verdriJvingsvlakken
(de wit gekleurde
puntetukken
gladde
en Eoma verrad,elijk
taartpunten
op het wegdek) ên tenslotte
redregeeerstroken
(de sma1le strook aefalt
Èugsen de lLnker rijsÈrook
en de
vangrail)
ÀITTOMOBIIJISTEN EN IIOTORRIJDERS SAI{EN
Om het pasEêren van een stiLst,aande
of langzaan rLjdende
file
veilLg
Èê laten
verlopen
moet de motorrijder
de nodige voorzichÈigheid
in acht, nemen. Daarvoor
is deze "gedragecode opgestel,d. Maar met een beetJe hulp en begrip
van u als automobíliet
kan het g.'nenspel met motorrijdere
nog vloeiender
en dus
veilíger
verlopen.
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Laat wat ruimte vrij.
ríJden bij voorkeur in de ruinrte tueeen de neeEt
MotorriJders
het
rechte
daarvan.
U naakt
file
auto's
Iinker
en de rij
veJ.J.iger door deze ruimte
zo veeL mogeliJk
vrij
te
inhalen
laten.
Meestal is het aI voldoende alg u in het nidden van uw
rechts
het enorm ale u enigszine
riJeÈrook
ríjdt,
aoma helpt
(afhankefijk
waarop
u
zit)
Etuurt.
van de etrook
of links
Let op bij
ri.chËingEverandering'.
opschuiven
door een weSryerFilerijdenbetekend
EomE eên etrook
geef dan duideliJk
richAIe u van baan verandert,
sma1ling.
wordÈ ingehaald
ting
aan €!n let
op of u niet
door een motorrijder.
Zet geen portieren
open.
Een auto kan flink
heet worden als
Zwaa,iÈ
dan
niet uw portier
staat.
u
en Let er ook op
binnen te kriJgen
wat
voorgtellen
doen. Kunt u zich
vlak voor
aLe zo'D. portier
betekent
ITTB ONDERSCTIRI|;N/EN DEZE

EEDF'AESCODE ?

Argond,leeoeat.aparket
ta Ama tcrdan.
Ora'dala.*,a heë fcíE
d,at STIMON z:et
_beeEpkken
van daze code,
oa.darachrilfB
z!.i daze we7.

vaa

da

qedr,aqecode

een tijdje
in een file
hij
open osr extra frLsEe luchÈ
dat niet
dat, uïr paeEagíers
het voor een motorriJder
?
hen of haar openvliegt

eeainde

tcllíchÊ

te

Èe J<onen tot,

qeweelL

btl

een ztavolTe

da

aaavuTTiaq.

Voor
iedere
motorrLjder
een mueE, de jaarlíjkee
eigenlÍjk
Motorraí.
Dít Jaar wordÈ daze gehouden van 22 E/m 26 oktober.
De toegangeprijs
bedráagE Í 20,-zLjn:
OpeningetiJden
woenedag t/m vrijdag
van 10.00 tot 21.00 uur. Op zaterdag
en zondag bent u daar welkon van 10.00 tot 17.00 uur.

gelanGuardl,an Verzekerl,ngen
heeft
een oldtimer
verzekering
ceerd. Voor de cascoprenie
worden de voertuigen
in drl,e
Ieeft,ijdacategorieën
ingedeeld
E.w. 51 Jaar en ouder, 31 t,ot
50 jaar en 20 È/n 30 Jaar.
Prenieg
en andere voorwaarden
kunt u opvragen biJ uw verzekeringe tua senpersoorl .

o

7997 /

2

blz.

7

Op zaterdagavond
13 eeptenber vond de reeds eindE apriL j.f.
plaats.
was
bowlingavond
P1aats van handeling
aangekondigde
van Leueden waar de ballen
tueEen 20.00
het bowLingcentruÍl
uur €tn 22.00 uur bleven rol-Ien.
hadden de deelnemers een prima avond,
GeleÈ op de reactiee
zelfe een uitEtekende
aangezien zij meÈ een prije
een drietaL
huiEwaarÈs keerden.
Dat waa bij
de heren Hans Tersraat terwijl
Èwee danes t.w. Mathilda
van den Hoorn en Bea Karelsen
waren aangezien
zíj precies
evenveel punÈen
de gelukkigen
bijeen
eprokkelden.
Àangezien heÈ inspannende deel reede om + 22.00 uur wae beeindigd,
bleef er nog ruim voldoende Ëijd over om gezellig
na te babbelen zonder dat het daardoor zeer laat werd,
Door de vele enthouEiaEte
reacties
zaL er ongetwijfeld
volgend jaar weer een bowlingavond
worden georganieeerd.
Hierover uLËeraard t. z.E" meer inforsratie.

Daags na het bowLen werd het bloemencorso
ín LrÍchtenvoorde
bezocht. IIet ídee dit, te bezoeken ontstond tijdene
het
kanpeenreekend
in augiustus j .1.
Dat bowlen spierpijn
kan opleveren
bleek ook nu: eên
aantaL bezoekere van het coreo had de voorafgaande
avond
ook gebowLd met alle gevolgen vandíen.
Conform de aankondÍgÍng
in de voríge
Nieuwebrief
dat de
riÈ naar het corgo naar keuze sret de srotor of met de auto
gebeurde dit ook.
kon worden genaakt,
Zowe1 tweê als vieffiielere
togen richting
Lichtenvoorde
alwaar onder de meest perfekte
weersometandigheden
kon
worden genoten van deze optocht.
Op de terugnveg werd gezanenlJ.jk
een horecagelegeheid
bezocht en de dag op een gezêIlige
wijze afgeeloten.
Àbsoluut voor herhaling
vatbaar,
dat ie zeker.

geledea werd een vakantiegroeE
Enige tijd
ontvangen van
Àdré Hoornenborg vanuLt HongariJe.
Bert van Splunter
en
KargEen gtuurden vanaf MalLorca een kaartje.
Caroline
Allen ziJn aI weer geruine tijd
terug in NederLand, de
vakantiegroeÈ
wilden wiJ u echter niet
onthouden.
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van oud & níeuw toch altijd
Voor vele mensên ig de viering
nog
een gebeurtenia
welke
traditioneel
in
faníl,iesfeer
wordt
gevierd.
Toch iE dit nieÈ bij
iedereen
zo en om Ee vernemen of
gezanrenlljk
er interesge
ig om met een aantal
vrienden
het
glas te heffen op 01 januari
1998 om 00.00 uur het volgende:
wie van u Iíjkt
het leuk om híerbij
aanwezJ.g te zíjn ?
U komt dan op een Uijdatip
van uar keuze, dit kan due om 20.00
uur zijn maar nag ook 22.00 uur zijn.
OrntrenÈ de opzet,
de kosten
e.d.
zat. pas íets
kunnen worden
n.a.v.
verteld
de ontvangen reactiee.
Moeht er abEoLuut geen interesse
zJ.jn in een gezananlijk
oud &
nieuw,
er komÈ in Íeder geval wel een NIEIIIIIiIAÀRSBIJEENKOUST
op zondag 4 januari
1998.
Waar ie nog niet
bekend, de middag van 4 januarí
moet u hiervoor echter wel reeds regerveren.
HeefL u interesse
Ln het, bijwonen
van de oud & nieuw viering
?
De coërdinatie
hiervan
wordt op dit momenL gedaan door Bert &
Lia KarEsen. Due één belleÈje
naar 0341-419388 en u weet meer
en ziJ weÈen dat u íntereEse heefÈ.

Mocht dit

L a a te te zo zíj n ,

bel dan a.u.b.

IVU
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Op zondag L2 oktober ê.8. weer een ritje
voor LiefhebberE van
een lekkere
toertocht,
wat wordt geeombineerd met een bezoek
aan eên kaeÈeel.
Heden en verleden
worden zo alrmengevoegd en al,le ingrediënlen
zijn
due ruLmechootE voorhanden om er een gezellige
dag van te
maken.
Om 11.00 uur verÈrekt
de organíeator
en dat is Erik
Chrietiatilrse vanaf de van Ger:nslaan 2 te Hardenrijk,
het secretariaat,eadreg van de STIMON.
WiIt u aanhaken, u bent van harte welkom.
fe het weer elecht of twijfelaehtig
?
BeI dan voor de zekerheid
over het aI of níet doorgaan van de
riÈ even met 0341-419388

@

