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Nieuwsbrief Februari 2015
Voorwoord
door Johan Roemer, voorzitter

Weer een voorwoord, voor de
nieuwsbrief, van uw voorzitter. De eerste nieuwsbrief van
het nieuwe jaar, vlak voor het
begin van weer een nieuw
toerseizoen. Over het toeren
drie onderwerpen. De start
van het seizoen zoals altijd
met de Lenterit, dit keer proberen we iets nieuws maar
dat wordt je uitgelegd door de
toercommissie. Tevens kun je
met deze rit een leuke start
maken met de clubtoercompetitie. Nog niet bij iedereen
bekend daarom ook wat uitleg
hierover. Wil je voor de toercompetitie
lekker
scoren,
moet je zeker mee met het
Groene Weekend. Vier dagen
lekker weg met mooie routes,
lekker eten en drinken en
gezelligheid. Meer details in
de vorige nieuwsbrief. Ik zou
zeggen inschrijven alvast.
Het clubhuis begint wat slijtage te vertonen, op zich niet
vreemd na al die jaren maar
we willen wel wat grotere
opknap klussen gaan doen en
daar kunnen we jouw handjes
en inzet goed bij gebruiken.
Als eerste gaan we aan de
slag met de kantine verbouwing. Hopelijk wil je komen
helpen, we vertellen je alvast
wat ongeveer de bedoeling is.
Ook graag je aandacht voor
wat administratieve rompslomp vooral als je een zijspan bezit. Vanwege Europese

richtlijnen veranderd er wat in
de registratie van zijspannen.
Even goed nalezen kan je wat
narigheid
besparen.
Veel
leesplezier en blijf gezond
motorrijden.

36e Lenterit
door Floris Bongaerts, toercommissie

Op zondag 22 maart 2015
organiseert de toercommissie
de 36e Lenterit. Vanaf 9:00
uur is het clubhuis geopend
en het eerste kopje koffie is
gratis.
We gaan deze rit in twee
versies aanbieden: een lange
en een korte variant. De lange
variant meet 235 km en duurt
ongeveer 5 uur (exclusief
pauzes), de korte (170 km)
duurt ongeveer 3½ uur. De
keuze is aan jou: heb je je
verslapen of zit het weer niet
mee? Dan neem je de korte
route. Ben je vroeg opgestaan
en schijnt de voorjaarszon,
dan ga je voor de volle 235
km. Overigens is het mogelijk
om onderweg te switchen
tussen lang/kort. Je krijgt
beide routes als Garmin
bestand mee, aan jou de
keuze. Twee routes voor de
prijs van één, wat wil je nog
meer?
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Routebeschrijving: vanaf het
clubhuis rijden we langs het
Eemmeer en via de brug naar
Huizen, Eemnes, Bunschoten
en Nijkerk. Bij Terschuur gaan
we over de A1 richting
Scherpenzeel, Lunteren en
Kootwijk naar Putten. Na
Nijkerk duiken we weer de
polder in en gaan we langs de
dijk terug naar het clubhuis.
Kom je nog even langs om te
vertellen hoe het was? Het
clubhuis is tot 16:30 uur
open.
De 36e Lenterit staat
aangekondigd op de kalender
van het LOOT (www.loot.nl)

Club Toercompetitie
door Johan Roemer, voorzitter

Tijdens de nieuwjaarsreceptie
werden de prijzen van de
competitie van vorig jaar
uitgereikt. Toen bleek ook dat
sommige leden helemaal niet
op de hoogte zijn van deze
competitie.
Met het nieuwe toerseizoen
voor de deur hierbij de spelregels:
Ieder clublid kan mee doen.
Hoe? Door het invullen van
een toerbriefje. Hoe kom je
aan die briefjes? In het
clubhuis naast de deur naar
de werkplaats hangt een
"benzinetank"
daarboven
hangt een bakje aan de muur

Motor Vereniging Almere | Meerveldstraat 55 | 1359 HZ Almere

Nieuwsbrief Februari 2015
Kantine verbouwing
waarin je de toerbriefjes kunt
vinden. Deze vul je in met de
datum, de naam van de
toerrit,
de
organiserende
vereniging, je eigen naam en
een stempel van de club waar
je te gast bent. Let wel de
ritten moeten vermeld staan
in de LOOT Toerkalender.
Deze link kun je ook vinden
via een link op onze eigen
site.
Het compleet ingevulde briefje gooi je in de eerder genoemde "benzinetank". Deze
wordt regelmatig geleegd.
Voor de ritten krijg je punten,
deze worden verwerkt in de
competiestand te vinden op
onze eigen site onder het
tabje, hoe kan het anders,
toercompetitie.
De punten telling is als volgt:
5 punten voor een eendaagse
rit, voor een eendaagse rit bij
MVA 10 punten. 10 punten
voor een meerdaagse rit, voor
een meerdaagse rit bij MVA
20 punten.
Zo krijgt het rijden van ritten
een extra dimensie, afspreken voor het rijden van de diverse ritten gebeurt natuurlijk
aan de bar in het clubhuis,
maar ook via de chatbox ook
weer op de site van MVA.
Alvast veel motor rij plezier
en tot ziens tijdens één van
de toerritten.

door Edwin Rijnhart

Er moet wat onderhoud aan
de kantine gedaan worden.
We hebben het lang uitgesteld, maar nu beginnen toch
echt daadwerkelijk de spotjes
van het plafond te vallen. We
hebben besloten voor een
nieuw plafond met een ander
(lees functioneler en gezelliger) lichtplan. Verder heeft
veel een frisse kwast nodig.
Omdat de verhuur van het
clubhuis aardig loopt, moet
deze verbouwing goed gepland in een zo kort mogelijke
tijd goed gebeuren en omdat
vele handen licht werk maken
wil ik iedereen vragen om te
helpen en mij op te geven,
wat je specialiteit is of waar je
veel aardigheid in hebt.
Naast handjes (demonteren,
opruimen, aangeven en terug
plaatsen) zijn we in het
bijzonder
op
zoek
naar
iemand die handig is bij het
stuken van met name het
plafond en een elektrisch
mens voor het aanleggen en
aansluiten van de verlichting
en apparatuur.
Meld je alsjeblieft aan, eigenlijk hebben we iedereen
nodig. Willen jullie mij mailen
als je wil helpen dan probeer
ik daar mee te plannen!!
mijn
e-mail
adres
is:
gebouwbeheer@motorvereniging.nl
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Registratie
motorfietsen met
zijspan: controleer
de registratie
Volgens Europese richtlijnen is
het verplicht dat motorfietsen
met een zijspan de voertuigcategorie L4e in het kentekenregister
hebben.
Motorfietsen zonder zijspan
moeten de categorie L3e
hebben.
Sommige
motorfietsen met
zijspan staan helaas nog niet
juist geregistreerd in het
kentekenregister van de RDW.
Om die reden vraagt de RDW
eigenaren van met name
zijspancombinaties
om
de
registratie van het voertuig te
controleren. Staat de motorfiets met zijspan fout geregistreerd, dan kunnen zij tot 1
juli 2016 de registratie in het
kentekenregister laten aanpassen. Ook als een zijspan
van de motorfiets is verwijderd en het voertuig nog niet
met L3e-categorie geregistreerd staat moet de eigenaar
de
registratie
aan
laten
passen.
Registratie van motorfiets
controleren
Op www.rdw.nl is het mogelijk om na te kijken hoe een
voertuig geregistreerd staat
door het kenteken in te typen
bij
‘voertuiggegevens
raadplegen’.
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Elke

2e

dinsdagavond

Waarom aanpassing
belangrijk is

van

Als een voertuig in de verkeerde
categorie
geregistreerd staat, kan dit gevolgen
hebben bij controles op de
weg door de politie (ook in
het buitenland).

Er zijn voorstellen gedaan om
1x in de maand een filmavond
te organiseren. Om daar een
regelmaat in te stellen en het
voor iedereen makkelijke te
onthouden wanneer is er
besloten dat elke 2 e dinsdag
van de maand te doen.

Administratief
of herkeuren

aanpassen

* Motorfietsen met een datum
eerste toelating (DET) van
vóór 30 april 2009 komen in
aanmerking voor een gratis
administratieve
aanpassing
van de registratie. Voorwaarde daarbij is wel dat er geen
keuringsplichtige aanpassingen zijn uitgevoerd (zoals
bijvoorbeeld een wijziging van
de wielbasis).
* Motorfietsen die vanaf 30
april 2009 zijn toegelaten
en/of motoren waarbij wel
keuringsplichtige aanpassingen zijn uitgevoerd, deze
moet
de
voertuigeigenaar
laten keuren bij het RDW
Testcentrum in Lelystad. Na
goedkeuring van de motorfiets past de RDW de registratie aan. Aan deze keuring zijn
wel kosten verbonden.
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de

maand:

Filmavond!

Heb je zelf video opnames die
je graag wil laten zien aan het
grote publiek van MVA, neem
dan contact op met Dirk
Rietkerk. Hij is elke 2 e dinsdag
van de maand de man achter
de bar.

Morgenochtend opent
MOTORBeurs Utrecht haar
deuren voor de 2015-editie.
De openingstijden zijn als
volgt:
Donderdag 26 februari 2015 10:00 - 22:00 uur.
Vrijdag 27 februari 2015 10:00 - 22:00 uur.
Zaterdag 28 februari 2015 10:00 - 18:00 uur.
Zondag 1 maart 2015 - 10:00
- 18:00 uur.

De video opname kan zijn van
je off-the-road rit, je motorvakantie, het klussen aan de
motor, maar ook: leuke films
waar
een
motor
een
belangrijke rol in speelt,
documentaires over motorfietsen of motorrijders.
Kortom: alle suggesties zijn
welkom als het maar iets met
motorfietsen of motorrijden te
maken heeft.

Meer informatie
Op
www.rdw.nl
is
meer
informatie te vinden over het
aanpassen van de registratie
van een motorfiets.

Toegangskaarten: kosten
aan de kassa 17,50 per
persoon, maar in de
voorverkoop zijn er diverse
kortingsmogelijkheden. Online
kaarten bestellen kan HIER.
Bij een groot aantal
motordealers zijn ook kaartjes
te koop.
In de chatbox kan je
afspraken maken met andere
geïnteresseerden om samen
te gaan. Wel zo gezellig, toch?

pagina 3 / 4

Motor Vereniging Almere | Meerveldstraat 55 | 1359 HZ Almere

Nieuwsbrief Februari 2015
Het Groene
Weekend 2015
door Jan van Es

het clubgebouw en vertrekken
om 8.30 uur.
Je kunt met een groep of
individueel rijden, zorg wel
dat
je
voor
18.00
uur
aanwezig bent voor het diner
om gezamenlijk aan tafel
kunnen gaan.

Zoals in de vorige nieuwsbrief
stond organiseert de toercommissie van de MVA van 17 De kosten bedragen voor
april tot en met 20 april 2015 leden € 150,- en voor niethet Groene Weekend naar leden € 175,-. Bij de prijs zijn
Sauerland. Ook dit jaar gaan inbegrepen:
3 nachten verblijf in
we weer naar Züschen, zo’n1.
het hotel op basis van half
10 km onder Winterberg in
pension in een 2-persoons
Sauerland. Het hotel ligt cenkamer.
traal in het centrum van2.
4
ritten
(vrijdag,
Züschen.
Informatie
over
zaterdag,
zondag
en
maandag) als Garminhotel Zum Dorfkrug kun je
bestand.
vinden op hun site.
3.
een mooi T-shirt als
aandenken.
De
toeslag
voor
een
eenpersoons kamer is € 15,De ritten zullen alleen als
Garmin-bestand beschikbaar
worden gesteld. Een op papier
uitgeschreven route zal dus
niet voorhanden zijn.
Sauerland is een heuvelachtig
en bosrijk landschap met vele
bochten voor optimaal rijplezier. Naast pittoreske dorpjes met vakwerkhuizen biedt
Sauerland
ook
mooie
uitzichten
op
de
natuur.
Kortom, het Sauerland is een
waar motorparadijs.
Door de vele positieve reacties van de laatste keer rijden
deze keer bijna dezelfde
routes als in 2014.

Inschrijven
Het inschrijfformulier is via de
website van de MVA beschikbaar. Vul het compleet in en
mail het naar:
jan.van.es@xs4all.nl
of geef het af aan de bar van
de Motor Vereniging Almere.
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Barrooster
Het rooster van de barmedewerkers staat op onze website. Het verzoek aan alle
barmedewerkers is de site
regelmatig te checken om te
zien
wanneer
je
bent
ingeroosterd!

Agenda
22 maart: Lenterit

(zie artikel

in deze nieuwsbrief)

17, 18, 19 & 20 april 2015:
Groene Weekend 2015(zie
het uitgebreide artikel in vorige
nieuwsbrief en deze nieuwsbrief)

Elke 1e en 3e zaterdag van de
maand is de werkplaats open
van 11.00 tot 16.00uur om
aan je motorfiets te sleutelen
met elke keer weer een
smakelijke gemeenschappelijke lunch voor een klein
prijsje!
Verder natuurlijk als vanouds
elke dinsdag- en vrijdagavond
clubavond waarbij de kantine
en werkplaats open zijn!

Motor Vereniging Almere
Meerveldstraat 55
1359 HZ Almere–Haven
036 531 02 82

http://www.motorvereniging.nl/
www.facebook.com/motorverenigin
galmere

Datum en kosten
Vertrek vrijdag 17 april, we
verzamelen om 8.00 uur in
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