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$lae het aI bel.angrijk
om goed op te let,ten
Lndien u bet,rokken
raakt bfj
eên aanrijding
net een fietEer,
het wordt er alleuraal de komende tijd
niet
eenvoudiger
op.
De fietser
is nu eengraal een (te) begchermde verkeergdeelnemer
en diÈ heeft ertoe geleid dat deze categorie
weggebruiker
zich
werkelijk
zo goed als alles perniteerÈ.
Eakele jaren geJ.eden iE het beperkt door rood licht
rijden
(rechte
af, en indien
Het,
aangegeven) voor fietgers
toêgestaan.
regultaat
lE, dat, in zo goed aLs alLe gituaties
door
fiet,serg
rood Iícht
rijden.
ZíeE u verder nog wel eens een fieteer
ín het donker,net
het
licht
aan ? Of een hand uitsteken
?
+:.!,s.
De doorgevoerde
veranderingen
houden een nog verdere''' aaneprakeJ.íjkheld
Ln voor u bij
een aanriJding
met een fietger.
Er ziJn echter ook weer nogelijke
uitzonderingen
want er zijn
aI enkele
verzekeringsnaatschappijen
wel-ke hiermee
nieÈ
akkoord gaan en onderling
andere afepraken
hebben genaakt dan
gaan naken. Snapt u het nog ?
wel zullen
Eet ie dus belangriJk
on de wettel{Jke
regelgeving
in de gaten
te houden Daar ook om de voonrvaarden
van uw eigen
verzeke.:in te
maatgchappij
te bekijken
dan wel hierover
inforsratLe
wina,en. IIe! beste Le natuurlijk
een aanriJding
met een fLetser
te voorkomen maar dat geldt natuurLijk
ook voor een aanrijding
:>-'-:
meÈ andere weggebrul,kerg.
trWordt verwolgdtr zullen
we maar zegsÍen want het, LaaLgÈe zaL
hLerover nog we1 niet
zlJn gezegd en geschreven.
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treeft u er insriddeLe iets over vernomen via 'de Fers'
ÏÍeIlicht
(nieuwg inzake STIMON iE in:niddele belangrÍjk
geworden) alLe
zijn bewaard gebleven en leest u nu voor het eeret in
details
STIMONIEIIWS. Wat bedoelen we:.
op donderdag 30 april
1998 ê.8. organíeeert
STIMON wederom een
nieuw urotortoerevenement.
De datunr ie
bij
u welLicht
ook
bekend aIE ttKoníngirrnedagrr .
Voor heL eersÈ zal vanuit Nijkerk
worden verÈrokken,
het vertrekpunÈ is tevens het eindpunt.
Mieschien voor u Logiseh,
in
de tóekomet is het echEer àÉeoluut niet
een vagtstaand. gegeven
van STIMON-ritten
daL heÈ vertreken eindpunt
bij
dezelfde
iokatie
zíjrr
geval
Goed, in dit
dus wel en we , zijn
zeer tevreden
met de
medewerking van dhr. F. van de PoI, beheerder van het regtauI'Watergogrrr.
ranÈ van Eporthal
Enkele ook in het verleden
zeer gewaardeerde route-uitzetterE
w.o. iIII Karggen hebben zich bezJ"g gehouden met'het
uitzetten
en we garanderen u. dat de rit
meer dan,de moeiEe waard is om
te rijden
!
gtgtorhandelrr
Sa.nen gteÈ de uNijkerkee
en enkele andere Nijkerkgeorganiseerd.
se bedriJven
wordt deze rit
Zonder uitzondering
waren deze zeer enÈhousiast
over dit nieurrre init,iatíef
en in
een enkel geval gaf men ongevraagd
en op eigen initiatief
aan
graag in de toekomst ook met STIMON te wiIlen
blíjven
samenwerken, soms zel-fE door het verbreken
van banden met andere
organieatiee.
Mocht de rit
êen succee worden, dan lígt
het in de lijn
der
ver:crachting daÈ het een jaarlijks
terugkomend gebeuren zal
worden op Konínginnedag en wellicht
blijvend
vanuit Nijkerk.
AIs abonnee op de nieuwsbrief
heeft u uit.eraard
direkÈ financieel voordeel. U betaalt n.1. geen / 10,-- maar slechts
En de riU kunt,
Í 7,50 voor het keurig verzorgde routeboekje.
u uiteraard
ook een dag, een week of zelfe een maand later
(nogmaals) rijden.
Desgewenst worpt het rout,eboekje na Etorting van Í 10, -- op het nunner van STII{ON bíj de poetbank
via de PTT toegezonden. Over service geeproken t !
Enkele StlMON-beetuurders
zullen op korte terrrijn
de riÈ in
detaíl
uiÈwerkên en dan slaat motorrijdere
nieÈs meer in de
weg om déel te nemen àan" gen 'reuper=Èóerrt.
Mocht, u denken dat dit, nu de. enige aktiviteit
is van STIMON,
u
het
duidelijk
urie*
h,peft
;dqp
De oigaàieatie
inzake de 'rParq1 van Hartje Nederland'r draai.t
ook aI op volle
toeren
Deze rit
is
op áàterêag 19 eeptember 1,998, naar
"á"f"-"-*Càti
vemaehÈing
ie diÈ evenemenQ vol{ddig
klaai
eind wan deze
maand zodat het bestuur de handerl vrij
heeft voor.nieuwe
iniÈiatieven.
BerichÈen aangaande STIMON & nieuwe..aktivLteiten
+ ínformatie
over MG de Vriendtichap,
u Leeet het alLenaal
in STIMONIEïffS en
aIs u dit
leest
heeft u dug bg.stoten abonnee Èe blijven
of te
.zijn
wobden;'-tli.erovêr
we veiiíeugd.e+
vandaar de korting
op
deelnamegalden
van SlrtIlON-toerriÈten.
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BUSRETS ESSEN:
Na een toch redelijk
korte
Èijd van voorbereiding,
de STIMON
bestaaÈ imrere paE kort,
stond op zaterdag 6 december j .1. de
!'Àutodromeil georganiseerde buereis naar Essen op het
i.s.m.
programna.
Enkele dagen voor de reis voJ.gden boekingen en afmeld;ingen
elkaar in een rap tempo op. Bij het, vertrek
bleken niet aIIe
plaatsen bezet. DiÈ had hoofdzakelijk
te maken net het nieÈ
versehijnen
van perÉronen welke de reiE kregen aangeboden door
een bedrijf
wel-ke een aantal plaaÈsen had afgenomen t
Een geheel verzorgde dag krijgen
aangeboden en er geen'gebruík
van maken !
Je moeÈ maar durven.
vertrok
Stipt
op tijd
de bue bij het station
van Nijkerk
our
07.30 uur richting
EEEen en kwam daar na een weL zeer voorspoedige reis ruim 2 uur later
aan.
ÀIle beurebezoekere
waren insriddels
in het bezit van êen toegiangsbewíje,
een folder
en een consumptiebon
welke kon worden
ingewiaeeLd
op de stand van "AuÈodromerl
Vier deelnemere verkozen een bezoek aan de Kerstmarkt
boven
een bezoek aan genoemde beurs en ook deze kregen informatie
uitgereikt.
De beurs bleek te voldoen aan de verrcachtingen,
ondanks het
feit, dat er weinig moÈoren ten toon werden gesteJ.d. Ook de
weeraomstandigheden pasten uitsÈekend bij dit evenement, heÈ
was n.I.
koud, guur en nat.
Voor de bezoekeris aan de kerEtmarkt
minder aantrekkelijk,
maar
deze wist,en hier toch ook goed mee om Èe gaan.
De terugreie
leverde
wat probleempjes
op. De keuze van de
route wae niet
de meest gelukkige
waardoor deze onnodig langer
werd en tevene bleek bij
een conÈroLe net over de grens Ln Nederland
de gezondheideverklarLng
van de chaufféur
zo,Ír
10
dagen te zijn
verlopen.
Een docr:srent met een geldigheidsduur
van 5 jaar overigens
t
Het kleine
voorval
bleek voor de RVI voldoende aanleiding
om een rijverbod
op te leggen en er moegt
dus een nieuwe chauffeur
komen. IIeË oponthoud duurde
gelukkíg
elecb,ts zo'rt dríe kwartier
en de reiE kon
meL een andere chauf f eur worden voorËgiezet.
jongeren
(de reis wae uit,eraard
Een aantal
toegang
kelijk
voor iedereen)
zong !rEfeerverhogend,' de
longen uit de boret,
dit mede geakÈiveerd
door het nuttigen
van eníg geretenat.
(puberteit)
Leeftijd
en genoemd vochÈ waren dug
de oorzaak en zorgde bij
een enkele andere
deelnener voor een bedenkelijke
bLik, hier
en daar echter ook voor een gliurlach.
In overleg meË de chauffeur
werd besloten
er
naar gêen aandachÈ aan te geven.
De eerete buereie
van STIMON is acht,er de rrltr
de pluesên en nLnnen zullen
worden vervrerlct in
eên mogelijk
volgende.
Wanneer deze ig en waar
d,Le naar toe gaat, ís op dit
nonent nog niet
bekend maar nigschien morgen weL. Want zoalE u weet:
zo werkÈ dat bij
de STICHHNG MOTORTOERÍ,SMENEDERIJAT;ÍDt
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PUBT.,TCTTETT:
is het niet de bedoeling
Zoals afgesproken
dat de I|MG de
publiciteit
veel in de
kornt.
Vriendschap"
Voordát dé STIMON werd'opgericht,
werd er aL wel aan de weg
getimrerd.
Een voorbeeld van hoe ziet u hieronder
afgedruht.

Postbodes

op de motor

HARDER'ilflIJK - Het is alom bekend

mtnoer waar.

dar de postbestellersvan Harderwijk

Het virus "motoritus" heeft ook in

snel en nauwkeurig de poststukken be-

Pl[T' kringen toegeslagen.

zorgen.

In de wiie uren snort menig besteller

Dar menige postbode ook in de vrije

dan ook op de motorfiets over de Ne-

rijd snelheid ambieert is wellicht iets

derlandse wegen.
Op zondag 22 juni gingen ze dat voor

minder bekend maar daarom niet

TOERRTTTEN:
Eldere in deze nieuwebrief
leeet u het e.e.a.
over een nieuw
initiatief
vanuiÈ rrMGde Vriendschap"
wat we van harÈe toejuichen.
Dit verdient
in ieder geval aIle steun en de komende
maanden, hoofdzakelijk
als de weergomet,andigheden beter
worden, zal blijken
in hoeverre diE init,iatief
levensvatbaar
ig.
Het bestuur van de STIMON heeft er ín ieder geval al.le verErouwen in.
Goed, vanuit
de STïMON wordt er uiteraard
in de naand januari
georganiseerd
een toerrit
en rekening
houdend met de trkopnrantr
genoemd I'winter-MíT$-rítrr.
en het jaargetijde
is de rit
Datum van de rit
ie zondag 18 januari,
vertrek
ie vanuit,
juiet
ja, Harderrrijk
(van Geunslaan 2) om 13.30 uur.
Matige ïreersometandigheden
en u twijfelt,:
be1 dan even 0341-419388

(waarvan één nog níet helemaal bekend)
Ga je met z'n dríeën
op vakant,ie,
stuur je netjes
een kaartje
met de groetjes
vanaf
de Canarische
eilanden
en wordt deze kaart, niet
ver$rerkt
in de
nieuwsbrief
. IIet za1- j e maar gebeuren.
Het owerkwan Àrthur,
Margareth
en
Schouten en dit
foutje
gecorrigeerd,.
wordt due hierbij
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BMh{I:
Onlange araakte BMVIIbekend de C1, naar onze meníng een kruieing
tusgen een auto en een motor,
Ea[len met de ltaliaanse
fabrikant Bertonê te gaan reaLie,.qren.
De Cl is vooral
bedoeld voor gebruík
in de stad en combineert
de veiligheid
en het comfort van automobielen
met de handlingeigenschappen,
het handza.me forsraat en de economie van motorfieÈgen.
Àlthane
voJ.gens BMtrI.
De ééncllinder
viertakt
verbruj.kt
slechts
één op 33.
Nu niet nreteen naar de deaLer draven want naar venrlachting
komt de C1 pas begin 2000 op de markt.
Een vergeliJkbaar
concept
stond overigene
op de show in Eegen
van
uiteraard
Mercedes.
Prijzen
zijn bij
onÉt nog niet bekend, maar gelet op de merken
goedkoper met een ,fawa of UraI gaan
kunt u waarschijnlijk
ri jden.

TITOTORSCÀIÍÀTER
;
j .1.
(geen cadeau van de SIIIT)
Op 5 dece-l'er
hebben alle
Nederlandse
Pol-itiekorpEen
ên êen aantal
keuríngeEtaÈiong
van
genonen.
de RDIII Eearrners in gebruik
Met deze apparaten
kunnen bepaalde notoren worden geï,denÈíficeerd. Deze motoren hebben z.g. tags verborgen in het fra.me.
Dit zíjn ehÍps neÈ een eigen codenunurer.
Met behulp
van de scanner
kan men nag:aan of de motor nog in
lega1e handen is;
In Nederland
zijn
innriddels
aI
zo'rt 4000 moÈoren, via
de
motorzaken,
van dergeliJke
t,age voorzien.
De koEtên hiervan
zijn per notor ongfeveet Í 200,-Ig uw motor ook híersree uitgerust
? Laat heÈ one weten en
vertel
hoe dit ín z'n werk gaaE.

AAtrTRADER:
Dat is abgoluut
het volgende:
in het weekend van 16 en L7 januari
wordt
Barneveld voor de 2e keer een indoor-wedetrijd
voor schaai-node1 auto's.
NLet van die díngen op batteriJen
of accu's
brandstof
welke ijzingwekkend
hoge snelheden
ul,teraard
op afaÈand worden bedLend.
Spektakel
alom en voor een paar knaken bent
Eén van de organLEatoren,
die zeLf, ook zeer
wereldje,
ie voor u een bekende. Het ig n.I.
WiIt u het naadje van de kouE weten gyer dit
Henk weet alles
en is telefoniech
bereLkbaar
0 3 4 2- 4 1 5 5 s 9

in

de markthal
georganieeerd

van

naar auto,s op
bereiken
en die
u geÈuige
aktLef ls
Henk van
gebeurens
via zíjn

hiervan.
in dit
de Veen.
numer
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ITtrTGDE VRTENDSCHAPII .
Conta.ebadreslsleïl
MathiTda van den Hoorn
Arkemheenreweg 28 A
3882 Nr/ Putten
teL.nra.
034I-352608

..
E77y Wéry
Wit,t,enburg 45
3862 EB Nijkerk
0 3 3- 2 4 5 7 7 3 9

TNTEODUCTTE:
ondankE het feit
dat het w e l l i c h t
niet
nodig ie willen
wij
toch, mede op het, verzoek van het bestuur van de STIMON, een
korte introduetie
geven.
De I'MG de vriendgchap"
is
een inítiatief
van het
huídige
bestuur
van de srrMoN. Hoe en waarom dit tot etand is gekomen
is bekend en hierop willen
we níèt meer terug konen.
jaar,
De evenenenten
van het afgelopen
net neme de kanpeerweekenden, barbecueen bowlingravond waren voor ons aanleiding
om ervoor te zorgen dat dit in etand noest worden gehouden.
wíj zien, ondat we er in somnige gevallen
bij
zijn betrokken,
veel van het werk wat in de srrMoN wordt geetoken en zíjn ervan overÈuigd dat de rMG' en de srrMoN niet blijvend
door dezel-fde per€onen draaiende
kan worden gehouden.
Í{ij hebben dus konÈakt opgenomen met het begÈuur van de gtichting
met het aanbod de I'MGn voor, rronze rekeninglr
te wil1en
nemên.
Zodoende kwa.uren wi j
ti jdens
de bí jeenkourst
van 19 november
j.t.
met dit, vooretel.
De naa^n I'MG de vriendschap"
rijkt
ons nog steeds van toepassing en deze wirren we ook zo houden. Mocht Je vinden dat je
geen vrienden
hieronder
en vriendinnen
hebt, ie het werricÈt
een goede gedachÈe hier dit jaar aan t,e gaan werken.
venvacht van ong niet het onnogelijke,
veel za]- afhangen van
ook juJ.J.ie eigen ini.tiatieven.
redereen heeft zo ook àí)n ot
haar eígen problemen maar door regelmatÍg
eLkaar te ontmoeten
en gezellige
dingen te doen krrnnen problemen vaak even worden
vergeten.
En dat ig naar onze nening ook belangrijk.
Kenníssen van erkaar in januarL 1998 en hopelijk
vrienden
in
de loop van het Jaar. Een goed vootrnemen, niet waar t !
I{e hebben er ureÈ z'rt allen
voor gekozen, om de .MGn niet
te
grooÈ Ee laten worden. vÍe Étaan dus niet veer reclanre maken,
naar weigeren op voorhand natuurlijk
niet,iedereen.
Ken je dus ieurand die zieh wil taaneluít,en,
beL one dan even.
verder zurlen we het met z'n allen moeten doen. wij zullen het
voortouw
nemen in het organieeren
van evenementen
maar verwàrchten daarbij
wel ,iederJ gteun. ,we hebben j.n íed.er geval ureÈ
het stLchtingebeatuuÉ
al wel afspraken
gemaakt en d,ezs hebben
de voLLedige medewerking insrlddeLe toegezegd.
voor 1998 zullen
we trachten
êen aantal
leuke dingen !e organiseren
en wirren
daarbij
zoveer mogelijk
rekening
houden met
iederg pêrsooÍIlíjke
iwensen
Irebben jullie
voor ong leuke ideeën ? BeI ons dan even of kom
gfewoon even aan.
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TOERRTTTEN:
BeEte allemaal,
jaar
IIet nieuwe
met nieuwe
ie begonnen,
hopelijk
een jaar
ideeën waar we meÈ friese
noed tegenaan kunnen.
De zondagmiddagritten
vielen
voor de meeete van one plotwê![r
seling
zo ook de motivatie
om weer eene op de motor te
Al-Ieen
rijden
is
Èoch
anderg
stappen.
dan in groepeverband.
n
i
e
È
v
a
n
Mijn motor en
die aIleen
mij, heeft meer stiL gegereden.
staan dan
Hier wil ík due even veranderíng
in aarrbrengen I
Vandaar dat ik nij
dus weer aarureld om maandelijks
een rit
te gaan ríjden,
onder voorbehoud dat de weersomgtandigheden
het toelaÈen.
Bij hevige regenval- e.d. heeft het voor mij geen zin meer,
heÈ moet wel Leuk blijven.
De vertrektijden
zullen wat mij betreft
liggen Èuseen 10.00
en 12.00 uur. Door de vertrektijden
vroeg te houden, kunnen
we wat, verder wêg, wat meer zien en er een gezellige
dag van
maken.
Ook het bezoeken van evenementen of het rijden
van een riL
bij
een club behoren tot de mogelijkheden.
TevenE ben ík op zoek naar me-neen die ook eens een rit
willen
voorrijden.
MeÈ of zondèr=erwaring,
ie n.L. niet
belangdit
rijk.
Àlle begin ie moeilijk
zegt men,.maar alLes went.
Verder hoop ik een beetje
sÈeun te krijgen
van vooruralige
Èoerleiders.
Deze kunnen zich bij rnij melden.
Bij deze neem ik de coórdinatíe
op mij due nensen, l-aat eêns
wat van Je horen.
Met z'n allen kunnen we er weer wat leukg van naken.
Rest, mij nog om een ieder een gelulrkig en vgoral. gezond 1998
Èoe Èe wensen. Groeten van Jan Henk Karseen (tel.
0341-554321)

NTET TE MTSSEN I!!!!:
Op vrijdag
27 februari
a.s. íe er v(
alle aborrrrees (met, of zonder aanhang)
een avond in Ribhouse Texas te
Woudenberg.
Soep naar keuze, diverEe goorÈen vlees,
aardappele,
frites,
salades, Mexicaanee
bonenealade
enz enz wat wordt afgerond
met íjs met warme choeolade en daE
allee voor el,echts Í 35,-- p.p.
Vóór 1 februari
moet het aantal personen
worden doorgegeven dus beL meteen met
Mathilda
of ElIy voor een avond orr
nooit mêer te vergeten.
ileans due aan, eowboyhoed op en
YIIIIIIÀAAÀÀA !lt!
net z'n allen op
naar de Woudenbergse PraLrie.
l{ie durft
er thuis te btijven
?

Stationswegwest 33135
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