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Zoala u uiÈ eigen ervaríngen
gelezen
alg deel.nemer weet, heeft
I'Parel van de VeLuwér een grooÈ
of gehoord,
is de afgelopen
Eucces geworden.
Nog steeds worden rouÈeboekjes besteLd en due kent u motorrijdere welke nog níet van deze rit
hebben genoten,
wija deze dan
op de nogelijkheid
de rit
alsnog te rijden.
Ook zijn
de boekjee Èe koop bij
het Algeneen Mílit,air
Tehuis (A.M.T.),
Wolweg
140 te Stroe.
van de beheerder dhr G. Ronde ís
Op initiatief
het A!ÍT een verkooppunt.
en
Verder
is
het
AldT het
begineindpunt
van deze rit.
Ook voor 1998 zíjn
gemaakÈ want
er reedE definit,ieve
afspraken
de nParel van hartJe
Nedetland"
zaJ. ook als vertrekên eindpunt het A!fiI in Stroe hebben.
ttHartj.e Nederlandtt dus, eên g'emaakte keuze naar aanLeiding
van
de door de deelne'ners
ingewulde
enquête-forsrulieren.
Een deeL
( I t ) en naar ver-wachting
van de ror.r.te is al min of neer klaar
jaar
zaL voor het einde van dit
gereed
het gehele
evenenent
'het
zíjn.
Zo Ís er vervolgens
Èijd
en ruimte
voor
onÈwikkelen
en preeenteren
van nieuwe êvênementen.
De nlaaLet,e zaEer-zomerdag",
het nieuwe'becrríp
voor motorrijdend Nederland,
l.E in 1998 op L9 september.l
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Noteer due op deze datun "De PareL van
u echt niet nag niseen en waE een vaste
gen in de agenda bij vele motorrijderE.

.",
een evenement wat
plaats
zaL gaan krij-

BUSRETS NA.M. ESSEN:
Op het monent daÈ u deze Nieuws
brief
onder ogen krijgt,
ís er
ongetwijfeld
meer bekend over de
busreis dan dat u nu leeEt.
De aktuele
stand van zaken kan
in dit geval n.L. snel verande
rên.
De kane daÈ de reig niet door
gaat is minimaal,
dê kans daE u
niet
mêer
kunt
opg'even a1e
Zish
deelnener is even,.groot.
IIoe ziÈ dat ?
$lelnu, door een afgeeproken
saÍrenwerking neÈ nAutodromêo, ,
egn -f,.abrikant, van modeLauto'g,
pubJ.icitai
uLc Put,ten en i.v.m.
re samenwerking met het Ve1uws
Dagblad iE heÈ reeultaat
bij
het
ter perse gaan van dit nu$nêr
nog niet bekend. MLegchien is
het tegenvallend,
wellicht
is
heÈ, ovemeldigend.
In het laat
ste geval iE het due zelfs,
nogelijls
dat er trvoltr gezegd
moet worden.
Ileeft u zich nog niet opgegeven ?
(wLe het eeret
Onder voorbehoud
van ruinte
komt . . . . ) kunt u
zíe}r nog aanÍlelden via het secretarÍaaË
van STIMON.
De datun ie zaterdag
6 decenber Êr3.r
êr wordt Ín ieder geval
vertrokken
vanaf heL staÈion
in NtJkerk
en dat zaL gebeuren om
07.30 uur. Osr + 19.00 hopen wê wêer inNijkerk
te arriverên.
(reie- en entreekosÈen
Voor de kogten, elecbts Í 50,-- p.p.
nÀutodronerr
en consumptie
op gtand
irrbegrepen)
hoeft
u het
níeÈ te laten.
Dit bedrag is overigens
uitsluitend
van toepaeeing voor deelnemers
aatr STlMON-evenementen
en abonnees op de
níeuwebrief.
Andere gei,ntereegeerden
betalen / 5, - - meer !
voor nadere vragen kunt u zich wenden tot
het gecretariaat,
telefoniech
bereikbaar via 0341-419388.

o

7997 /

blz.

3

R.N.IYT.V.

&

3

LOOT:

geetelde
vraag inzake aanOp de recentelijk
aan het beetuur
sluiting
biJ de KNIIV en LOOT is slechte
één antwoord mogelijk:
in beide gevallen
loopt de aanvraag tot aansluiting,
Het bestuur
van STIUON vindt
aaneluiting
weneelijk
om in ieder
geval
landelijke
andere
op
evenementen
mêt
organieatorén
te kunnen afÊtemnen.
elkaar
Een ander belang
iÍt er nieÈ of,
nauwelijkg
I
het bestuur van de STIMON nu reede moeten ervaren
Helaas.heeft
I'duigtere
krachtenrr op de achtergrond
zijn.
dat er
Gebaeeerd oP FnÉtrat of oP ietE andere,
feiÈ is dat er nogal met
name vanuít
één kanÈ merkwaardig
werd gereageerd.
We zullen
deze organJ.satie
níet
met name noe:men, want dat Nieuwsbrief
ook door nieÈ-abonÍreeE wordt gelezen ís duidelíjk.
De STIUON voldoet
voonpaarden
abgoluut
aan alle
tot
aanslui(het Le Lrtners een voLledig
heeft geen .nêgatief
verleden
ting,
níeuwe organieatie)
ên zaL dus ook als zodanig moêten worden
behandeld.
Dat het EucceE waar mogelijk
zal
door derden teniet
worden gedaan vertelt
meer over deze perEonen/ozganíaatie
dan
over de STIMON.
gaat het besÈuur van de STfMON er vanuit,
Vooral-snog
dat de
aaneluiting
bij
de KNM\I en LOOT toch op korte
terrrJ.jn een feit
zaL zijn.
Mocht dit,
door
welke
oorzaak. dan ook,
een zíeln langzaanr
voortelepende
zaak worden, za1 dè aanvraag worden ingeÈrokken,
ZoaIE gesteJ.d, d,e aaneluiting
ie er uitEluilend
om
op gerieht
(motor)rijden.
andere organisatoren
niet in de .wielen te
Komt er geen aansluitirrg,
kan due op ieder geechikt
monent eerl
evenenen! worden georganiseerd.
Wordt verrrolgd
t

In de vorl.ge STIMONIEIiliIS zag u op iedere bladzijde
een C Etaan
ncopyrighttt
met een cLrkel
er omtreen. Dít
betekent
en deze
versrelding
houdt ín naadruk verbodeno + @
Zonder Èoegtemring
van het bestuur
STIMON nag u de Nieuwebrief
due niet copiëren.
Ieder pereoon of organisatie
kan zich melden voor een abonnement bij
heÈ, begÈuur van de eÈichting.
Verder is gebleken dat
inforaatie
uiÈ heÈ onderdeeL van ttMG de VriendEchapn
op merkwaardige wijze
ter kennisnane wordt gebracht
aan derden en dat
net deze inforsratl.e
vervol"gens
op du.bíeuze wiJze wordt
omgegaan.
Due, weet u iemand díe interegge
heeft Ln de níeuwsbrief:
vezvijs
deze pereoon of inst,antLe
naar heÈ beeÈuur I I
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TOERRTT VAAT DE MAAND:
Onder deze benaning
zaJ-, met ingang van het nieuwe toerEeizoetr, etr maandelijks
een toerriÈ
door STIMON worden georganiseerd voor motorrijders
in heE algemeen.
Motorrijderg
behorende
bij
de Mc de Vriendachap
kunnen dus
verrrolgene
deelnenen,
ook andere geinÈerèeseerden.
pèr maand een dergelijk
De STIMON zaL één keer
evenement
organiseren.
Hieraan zijn géén deelnamekosten verbonden.
Het bestuur van de STIMON is reeds ín geeprek met motorrijders
welke hun medewerking hebben toegezegd bsr de deelnemers aan de
komende rj.tÈen
over leuke binnenweg'en te leiden.
Ook zullen
geríeht
ritten,
speciale
b.v.
op veteraar:srotoren,
mogelijk
in
het STIMON-t,oerproltranna
worden opgenomen.
BenÈ u ook zo'rr routedeEkundige
en wilt
u een functie
binnen
de STlMON-organieatie
?
Neem dan z. E.m. konÈ,akt op met het bestuur
over de voorwaarden
waaronder e.ê.a.
kan gebeuren.

Op 27 september j.1.
is door, een groep.motorrijders,
behorende
bij
de MG de Vriendechap,
meegewerkt aan het NederLande kanpioenechap ploegenaehtervolging
.
Met de orgranieatie
zijn,
door het
bestuur
van de STIMON,
íruniddele nadere afapraken
gemaakÈ voor 1998.
De STIMON zal Ea[ren het beetuur
gaan
van dit
wielerevenearenÈ
zorgen voor urotorrijders.
Dit houdt dug in daE de eticht,ing
nu
als nede-organieator
naar voren zal treden.
Meewerkende notorrijders
van dit jaar kunnen nu aI blijk
geven
van hrrn interesse
in
om
1998 weêr mee te werken.
Iret is due
niet
zo dat deze auÈoma.tíech worden ingeschakeld
aangezien er
organieatorisch
dus het e.e.a.
iE veranderd.
Verder
zaL door de STIMON op verzoek
ook worden neegewerkt
aan
een wielerronde
in juni
1998. Hiervoor
zijn
reeds motorrijderg
geselect,eerd.

Líefdeis...

...hemzijn
droom
gunnen,
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OUD & NTE|.Jfrr:
gelezen over
heeft
u aI het e.e.a.
In de vorige
nieuwEbrief
van oud & nieuw of een nieuwjaarebijeen gezËr.nenJ.ijke wiering
gegadigden
gemeld
enkele
InÍlíddels
hebben er zich
eenkomet.
van het oude jaar en een begin van nieuwe
welke de afeluiting
graag net een groep wil vieren.
op de rrpraatavond"
zaL nader worden beaproken
Dit, onderr*erp
van woensdag 19 november a.a.
zíjn,
dan zaL er op
toch geen interesse
Mocht er uit,eindelijk
en
zíjn
2 ianuari
1998 êen nieuwjaarsbijeenkomeÈ
vriidacÍavond
is medege1998 zoaLs in een êerder stadih
niet
op 4 januari
deeId.

BeB-RrT

/

I(ASTELENRTT :

periode,
niet
fi,yee ritten
van de afgelopen
waarbij
de laatste
geheel uit de verf is gekonen.
De B & B-rit
van Henk van de Veen ie een succes geworden. AIe
glorie-jaren
weggetjes op en dat
zocht Henk de nooiste
in zijn
waar
Een rít
onder eteeds beter
wordende weersomatandigheden"
aan Ëerug zullen denken.
aIIe deelnenerg met plezier
De kastelenrit
ie helaas door moÈorigche pech niet doorgegaan.
Erik Christíaanae
zag het evên
De 'rstalen rosrr van organieator
nieÈ zitÈen meÈ als gevoLg dat Erík noodgedwongen op een duoplaaÈs noegt gaan ziLten
een
i.p.v.
zeLf zijn
motor riehting
kaeteel
te eÈuren.
komt
de kaeteLenrit
De vervangende
rit
waÊr zeker gezeJ"lig,
absoluut
als evenement nog terugi.

van de
Maandelijks
ie er inariddeLe voor en door motorrijders
nMG de Vriendechap"
Voor een vriendeneen rít
.georganiseerd.
groep
g'een voor:waarde maar wel
is
leuk
dit
due a1s niets
in de weg Etaat moeu hiermee gewoon worden doorgegee.e.a.
gaan.
Aangezien de STIMON ook een maandelijkee
rit
za1 gaan organijkt
li
voor
rit
en nanens de trMG de
seren
een aanrnrllende
Vriendschapu
op dit noment níet aan de orde.
per
tezerg van de nieuwsbríef
krijgen
zo aI imnere Èwee ritten
maand aangeboden.
onde:mrerp zaL uiteraard
aan de orde
Oolc dit
komen op woenadag L9 november a.a.
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Op zaÈerdag 27 eeptember werd door een tiental
motorrijders
meegewerkt aan diL evenement in Dronten"
Prima weêr, eên leuke
goede verzorgi.ng
sfeer ên een bijzonder
in de vorm van eten en
drinken zal de nedewerkers bijblijven.
Werd er vooraf
nogal door een enkeling
tegenaan gekeken en met
de vraag geJ.eefd of men het we1 aankon, aI gnel bleek dat het
voor aIle
medewerkers
zeeÊ goed te doen vÍaE en voor volgend
jaar
zef,e
een aanrader
beatuur vaa de STIITON)

ie

(zoale

u weet Í<uat u zich

al

opgeven btj

het

Na afloop
kon Legen inlevering
van een bon zelfs
worden genoten van een rrwarme hapt, naar keuze t
Slechte één |tprobleem" deed zich binnen rronze groep" voor.
Een rrKwaluksaki" híeLd er op de terugirreg definitief
mee op.
Een riem en BMIIIbrachten uítkomst:
een eleepje naar huis.
Eínd goed, aI goed I I

Ook de konende maand zaJ. er uiteraard
een rit, worden gereden
en ondankE het
feit
daE een aantal
van u de rit
inariddels
kennen is er toch voor gekozen om de door de STIMON georganieeerde rrParel van de Veluwe" te gaan rijd,en.
Zo kunnen alle
medewerkere aan dit
evenement in groepsverband
voor de eerste keer of nogmaals genieÈen van deze mooie rit.
Our optinaal
te kunnen geníeten,
rustig
te kunnen koffiedrLnken
en rekening
houdend meÈ de wintertijd,
is ervoor
gekozen om te vertrekkên
om L2.30 uur
vana,f het parkeertemein
van het AIrÍT
Èe Stroe. Om + 12.00 uur vertrekt
er rl
iemandr vanaf de WiÈtenburg 35 in Nijkerk,
ook daar kunÈ u dus aanhaken"
De trPare1tr

Etaab

voor

zondaq

17 november

L991 op het programna en ís een muet als u
deze nog niet heeft gereden
Ook aI heeft u de rit
wel gereden, zeLfa
dan ie heÈ nog minimaal
eên aaRrader !
MenEen vanuit
de organísatie
zullen als gid,s
voor u fungeren"
$Iie ?
WellichË kan de hiernaast
geplaatete
afbeelding
van een ttmene met zíjn
machinerr eetr tip van de sluier
op:
Lichten.
Tenslotte,
u weet heÈ:
is het biizonder
slecht weer, dan kunt
u gewoon thuíe blijven.
Doet de organiEatie n.l.
ook t
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op woensdagavond 19 november L997 a.s.
is er een, laten
we
zegslen praaÈavond, georganiEeerd.
vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het Argemeen Militair
Tehuie (A.M.T.), wolweg 140 te stroe een rokatie welke u
o"a. kent, van de lrparel van de Veluwe'l
oÍn + 20.00 uur wirren
we beginnen en naae! de hieronder
genoende onderr'rerpen zal en kan er meer aan de orde komen.
Ondanke het feit,
dat deze avond ie bedoeLd voor MG d,e Vriendschap zaI de STIMON zeker ook aan de orde komen.
Er leven hier
en daar wellícht
nogal wat vragen en kunnen deze
vragten op de juiete
wijze worden beantwoord.
Wat korrt

er

ter

sprake:

--wie hebben er interesse
--waar kan e.e.a. plaats
--hoe laaÈ begint, dit
--wie betaalt
de kosten

vinden

KOTíÍTAKTADRES ''MG DE V?-TENDSCHAPI' :
--waar is dat per 1/1-,98
--wie verzorgt
de kopy

PTNKSTEREN7998:

- -wie gaan er rnee karrperen
--blijven
we in Nederland of niet
- -welke carrping en wie regelt
dat
(aI of niet
onder de vJ.ag van STïMON)
AT;TDERE EVENEMEí|ÍjTEN t
- -Beer kanpeervreekenden
- - j aarli j kee bowlingavond
- -toerriÈten

RONDV?JAAG:

--aIIee
wat vergeten
is en nog aan de orde nroet komen !
--noÉrmaals uit,leg
verhouding
srrMoN/MG de vriendechap

Tuesendoor
kunt
u genieEen
van een videofirm,
gemaakt door
9ÍicherÈ van de Porr tiJdens
het Laatate kaanpeerrree[end.
ÀttE abonnees van de nieuwsbrief
zíjn van harte welkom om mee
te praten
en te denken over genoemde onderrÍrerpen.
TTP II
HeefÈ u vragen ? Schrijf
ze op, kunt u ze niet vergeten
!I

I
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