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Dakar-avond: Sjaak Martens

Persoonlijk kijk ik graag terug op de zeer 
informatieve, leuke en zeer gezellige 
avond waarbij Sjaak Martens als spreker 
uitgenodigd was. Hij had zijn eigen 
Dakar motor meegenomen, dat zijn toch 
ook wel beste motoren!!

Hij vertelde hoe hij er toe gekomen was 
om Dakar deelnemer te worden en hoe 
hij het geheel beleeft heeft, tjonge jonge 
dat was me een verhaal !! 
Wat kan deze man zijn belevenissen 
smeuïg vertellen, alle aanwezigen 

genoten met volle teugen en luisterden 
ademloos toe! 

Liefhebbers van de “Dakar rally” werden 
getrakteerd op een geweldig verhaal 
en een mooie motor . De opkomst was 
redelijk, ruim dertig aanwezigen werden 
er geteld. Foto’s voor iedereen samen 
met Sjaak en de motor werden er 
voldoende gemaakt.

Jammer voor iedereen die het heeft 
moeten missen!!

Oproep:
Huishoudelijk regelement

Jeroen van der Veen heeft zich 
aangemeld om met een aantal 
leden het nieuwe huishoudelijke 
reglement op te gaan stellen.

Wie graag mee wil denken over 
deze huishoudelijke reglementen 
wordt gevraagd zich aan te 
melden. Dit kan bij mij op  
f.huisintveld@gmail.com  
of bij Jeroen van der Veen  
jcgvdveen@hotmail.com 
Er zal dan contact met u worden 
opgenomen door Jeroen.

Nieuws:
Statuten

De kogel is door de kerk, de 
nieuwe statuten zijn goedgekeurd!

Ridder

Ons lid, Bert Schimmel is 
toegetreden tot de selecte groep 
van Nederlanders die geridderd 
zijn. Dit naar aanleiding van zijn 
31 jaar lid zijn van de vrijwillige 
brandweer te Klarenbeek.
Van harte gefeliciteerd Bert!!

Contributie 2015

Deze zal worden geïncasseerd 
worden per 31-03 voor de oude 
leden en bij de nieuwe leden per 
03-04-2015.

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl



Activiteiten

Mededeling:
Vergaderingen

Er zijn een aantal bijeenkomsten 
geweest waarbij een aantal 
vergaderingen en een avond 
waarop iedereen zijn of haar zegje 
kon doen om ons als bestuur de 
weg voor de komende periode te 
wijzen. Wij hopen als bestuur aan 
al uw wensen tegemoet te kunnen 
komen.

T-shirts

Er zijn nog een aantal megafoon 
t-shirts en polo’s in het clubhuis die 
nog afgehaald en betaald dienen te 
worden. Wil iedereen die een shirt 
of polo besteld heeft, maar wellicht 
nog vergeten is deze af te halen en 
te betalen dit zsm te doen. 

Barbecue

Bij voldoende deelname wordt 
er op vrijdagavond 19-06 een 
gezellige barbecue georganiseerd.
GEEF JE OP !!!!

Tapbier

Hebben jullie het nieuwe bier, dat 
in het clubhuis getapt wordt, al 
geproefd??
Er zijn er die niet geloven dat er 
een nieuw bier is, zo lekker is het!!
Kom, maak er kennis mee en geef 
er je mening over!!!

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl

2e Paasdag
Op korte termijn wordt de datum 
waarop de navigatie avond gehouden 
wordt bekend gemaakt, dit zal in de 
loop van de week zijn.
Voor het komende weekeinde zijn er 
de Paasshows om je te vergapen aan 
al het nieuws op motor en kleding 
gebied bij de diverse motordealers. 
Helaas is onze sponsor Motoport 
Zelhem hier niet bij. Deze kun je 
op andere dagen als 2e paasdag 
uiteraard wel bezoeken om je te 
verwennen met het motor moois.

Tevens kan iedere liefhebber 
van klassieke motoren terecht in 
Venhuizen op het olditimer festival.
(zie www.oldtimerfestival.nl)

World Superbike Assen
Op 19-04 zal er weer een spetterende 
wedstrijd zijn op Assen!!
Iedereen op naar de World Superbike 
om onze eigen vedette Michael vd 
Mark aan te moedigen. 
Zal hij daar de overwinning pakken??

Zie het met je eigen ogen en spreek 
misschien met een groep af om 
er heen te gaan, hier kun je overal 
nog terecht, zelfs kun je nog in de 
paddock komen, iets wat bij de 
Motogp al jaren niet meer mogelijk is.

KNMV Motordag
Op 02-05 wordt er op het politie 
verkeersinstituut te Lelystad weer de 
KNMV motordag gehouden.
Iedereen die kennis wil maken met 
de diverse activiteiten van de KNMV 
en op verschillende motoren wil rijden 
en eens kennis wil maken met een 
andere discipline van het motorrijden 
kan zich daarvoor aanmelden.
 
Ben jij in het bezit van een klassieke 
motor van minimaal 25 jaar oud 
en vind je het leuk om daarmee te 
pronken? Voor de KNMV motordag 
op 02-05 in Lelystad zijn we voor de 
klassiekertentoonstelling op zoek naar 
eigenaren, die hun grote trots aan het 
publiek willen tonen! Het maakt niet 
uit of het een twee of driewieler is. 



Meld je aan als je van mening bent dat 
jou classic niet op de tentoonstelling 
mag ontbreken.

Download het aanmeldformulier, vul 
deze volledig en en retourneer deze 
samen met een mooie foto van jouw 
klassieker naar h.devos@knmv.nl. Heb 
je nog vragen? Mail naar het eerder 
genoemde e-mailadres of bel met  
026-3528520.

Wil je gewoon gaan kijk dan op de 
site van de KNMV hoe je je kunt 
aanmelden. youtube.com/deknmv

Voor iedereen die geen VRO cursus 
kan of wil volgen is er de cursus Back 
on Bike. Een cursus van een halve dag 
om weer fris het nieuwe seizoen te 
beginnen, deze wordt gegeven op de 
politie academy in Lelystad voor  
€  89,00. Voor geïnteresseerden: 
knmv.nl 

CRT 08-05 
Samen met een aantal leden (13 in 
totaal) zullen we weer gaan deelnemen 
aan een circuit rijvaardigheidstraining 
(legaal racen, wie wil dat nou niet?) op 
het legendarische circuit van de TT in 
Assen. Laten we hopen dat het net als 
vorig jaar droog is en het liefst een paar 
graden warmer zodat iedereen het 
maximale uit zichzelf en zijn motor kan 

halen, zonder dat dit pijnlijke (ook de 
financiële) gevolgen zal hebben. 

Wie zal de nieuwe topper op Assen 
worden?? Rondetijden van de 
MOTOGP worden niet uitgesloten, 
de geur van burning rubber zal zich 
uitstrekken in de omgeving van 
Assen als we zijn geweest. (wat een 
optimisme haha)

Nieuwigheden op de motormarkt
Tevens zijn er weer een aantal 
nieuwigheden op de markt die ik jullie 
niet wil onthouden.
Wellicht heb je ze zelf ook al gezien of 
heb je er zelfs al ervaring mee, als dat 
zo is, laat ons dan weten wat je er van 
vindt!

•  Nieuwe reparatieset waarbij je niet 
eerst het gat groter hoeft te maken: 
Kglracing.com. De Dynaplug heet 
het, leverbaar vanaf € 32,50 

•  Misschien nog wel beter is de  
Ride-on bandenbescherming,  
die preventief aangebracht wordt.
Ride-on-nederland.nl hierop kun je 
er een filmpje van zien. € 19,95 bij 
Motoport. 

•  Voor je eigen zicht: de philips H4 
& H7 Motovision lampen voor  
respectievelijk € 20,50 en € 25,70 

Activiteiten

Mededeling:
Clubhuis

Om aan de wens van de leden 
tegemoet te komen, om het 
clubhuis aan leden ter beschikking 
te stellen, hebben wij de volgende 
prijzen vastgesteld:

Middag  € 50,00  
Avond  € 75,00

Ter afsluiting

Zo, ik hoop dat jullie weer even 
genoeg leesvoer hebben gehad!
Verdere activiteiten worden 
uiteraard zsm met iedereen 
gecommuniceerd.
Voor ideeën en voorstellen 
kan iedereen mij mailen op 
f.huisintveld@gmail.com

Groeten,
Fabian

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl
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