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Activiteiten kalender 2015
Facebook

De eerste activiteit  
(de nieuwjaarsborrel) is weer achter 
de rug! Het was weer een gezellige 
bedoening, met oliebollen en 
nieuwjaarswensen. 

Deze gezellige avond werden ook 
de gratis shirts en polo’s uitgereikt 
en zullen we komende zomer weer 
veel mensen tegen kunnen komen 
in een blauw shirt/polo met het 
“Megafoon”logo erop! 

Iedereen die niet in de gelegenheid 
was om hierbij aanwezig te zijn, om 
het shirt/polo in ontvangst te nemen, 
zal dit op een nader te bepalen tijdstip 
kunnen doen.

Nadat iedereen binnen was en de 
eerste oliebollen soldaat gemaakt 
waren (weer erg lekker) nam de 
voorzitter het woord. 

Deze hield een korte toespraak, met 
daarin een korte terugblik op 2014, 
waarna hij iedereen de beste wensen 
deed. Helaas was onze lief en leed 
bestuurder Ronnie Cramer zelf geveld 
door ziekte en kon hierdoor niet 
aanwezig zijn.

Hierna was het de beurt aan mijzelf 
om de activiteiten agenda van 2015 
alvast door te nemen. U kunt deze 
teruglezen op de site. Hieronder een 
samenvatting ervan.

Motorclub  
de Megafoon nu 
ook op Facebook

Om nog sneller en directer 

contact met leden en andere 

geïnteresseerden te maken.

Niet alleen om leuk te vinden 

vooral ook om te DELEN.

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

Januari 

18-01 
Jaarlijkse tien over rood biljart toernooi

23-01
Lezing Michel Menning
Deze verkeersdocent van de 
Politieacademie, die chauffeurs opleidt 
voor speciale politieteams, ambulance 



chauffeurs en andere specialisten 
die zich op hoge snelheid door het 
verkeer moeten begeven, met en 
zonder sirenes en zwaailichten, zal ons 
komen vertellen over zijn specifieke 
werkzaamheden. Hoe worden dit soort 
mensen opgeleid, hoe herkennen zij 
de mogelijke gevaren en gaan zij er 
mee om. Hoe zorgen zij ervoor dat 
ondanks hun hoge snelheden en het 
gedrag van de medeweggebruiker, het 
toch voor iedereen zo veilig mogelijk 
blijft. Deze mensen dienen over 
speciale vaardigheden beschikken, 
hoe en wat kun je hiervan leren als 
motorrijder. Kortom een mooi stuk 
risicoperceptie! Vanaf 20.30 uur is 
iedereen die dit wil bijwonen, welkom! 

Februari

02-02 t/m 05-02 
Het jaarlijkse biljart toernooi met om 
07-02 de halve finale en de finale

13-02 
de Algemene Leden Vergadering
Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn. 
Verdere informatie hierover volgt nog.

27-02 
Lezing Sjaak Martens
Deze man gaat ons het verhaal 
“Dakar” vertellen! Hij doet dit jaar voor 
de 2x mee aan deze monsterrally 
en toch “jongensdroom”. U kunt zijn 
verrichtingen volgen op RTL7 Dakar.

Hoe gaat het allemaal in zijn werk, hoe 
bereidt je jezelf voor, wat beleef je nou 
echt in zo’n rally!
Hij zal het allemaal met ons delen, zijn 
Dakar motor, zal daarbij ook te zien 
zijn!

Mocht hij geblesseerd uitvallen in de 
Dakar rally en niet op tijd hersteld 
zijn, dan zal er op deze avond een 
navigatie herhalingsavond worden 
gehouden.
Anders dan zal deze navigatieavond in 
maart gehouden worden.

26-02 t/m 01-03
Motorbeurs Utrecht

Maart

(nog geen vaste datum)

Theorieavond 
Wie wil er zijn theorie kennis weer 
eens testen, of op de hoogte worden 
gebracht van nieuwe regels. Hoe zat 
het ook alweer met die tram! Wat 
betekenen de nieuwe borden! Je kunt 
het allemaal vragen op deze avond.

Motorpraktijkdag
Wie wil er wel eens wat meer met de 
motor kunnen? Je hebt wel eens een 
achtje gemaakt met je rijles of een 
remproefje gedaan! Maar zou je dat nu 
nog kunnen? Of zou je dat of andere 
oefeningen met je eigen motor ook 
nog kunnen? 
Zoals remmen op hogere snelheid, of 
remmen en uitwijken in de berm, hoe 
kan ik het beste mijn motor optillen als 
hij door welke reden dan ook op de 
grond ligt?

Filmavond!
Stem op je favoriete film, dan zorgen 
wij dat hij vertoond wordt!

April

19-04 Molenrit

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



Mei

OPGAVE VERPLICHT ivm BEPERKT 
AANTAL DEELNEMERS
CRT (circuit rijvaardigheids training)
Deze wordt gevolgd op onze mooie TT 
circuit in Assen.

Onder begeleiding van een ervaren 
instructeur word je geleerd hoe je een 
rondje Assen het snelst kunt maken!
Iedereen kan hieraan mee doen!!
Ook al heb je geen circuitervaring, er 
zijn verschillende groepen: Beginners, 
Gevorderden en Sportrijders.

Pinksterweekend!

Pyreneeën tour

Juni
(nog geen activiteiten gepland)

Juli

05-07 Vakantierit

28-07 Najaarsrit

Zoals jullie zien zijn er 
nog best mogelijkheden 
voor eigen inbreng!

Voor een aantal hiervan is inschrijving 
gewenst! Dit omdat de hoeveelheid 
deelnemers op voorhand bekend moet 
zijn!

Geef je op voor waar je aan mee wilt 
doen!!
Heb je zelf een idee?
Laat het weten!

De volgende ideeën zijn al geopperd:

Karten,
Schieten op een schietbaan.
Museum bezoek: 
BMW, 
Mercedes, 
Louwman.
Wil Hartog.

Bezoek ARAI helmen in Hoevelaken
Zie hoe een ARAI helm gemaakt 
wordt en aan welke testen een helm 
onderhevig is voordat hij goedgekeurd 
wordt en jij hem op je hoofd zet!

Heb je zelf evenementen waarvan jij 
denkt, dat is leuk!!

Daar zouden vast wel meer mensen 
naar toe willen, of aan mee willen 
doen! Laat het weten!!

Fabian

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