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Een fantastische afsluiter van het sportjaar 2019 

 

Wat een fantastische avond met onze kampioenen! Met jullie hulp en prachtige inzet is er 

30.000 euro opgehaald voor Against Cancer.  

 

Tijdens het KNMV Motorsportgala heeft motocrosser Glenn Coldenhoff voor de eerste keer in 

zijn carrière de Hans de Beaufortbeker gekregen. In een afgeladen Schouwburg Amphion in 

Doetinchem ontvingen onze kampioenen medailles én trofeeën. 

 

Het verslag van de avond lees je hier → 

 

 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=05e0099d1b&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=65e1c0939d&e=0bf316e693


  

 

Bucketlist materiaal: leer flattracken 

Veel stof, stalen zolen, krachtige motoren en vol gas glijdend door de bocht! Een 

geweldige ervaring om mee te maken! 

 

Roy ging op les bij Dirt Track Lelystad. Gecontroleerd driften door de bocht, geheel tegen de 

natuur in, maar een must om goed te kunnen flattracken. 

 

Lees het artikel op Motorrijders.nl → 

 

 

 

KNMV GROEPSREIS 
 

 

Proef de zinderende sfeer van Marokko 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=7b63ca9836&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=aa5ca4b4e2&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=1256bf3694&e=0bf316e693


 

Marokko is een land vol verrassingen. Qua natuur heeft het land eigenlijk alles; zon, 

zee en bergen. Veel bergen. Dat maakt het natuurlijk uitermate geschikt om heerlijk met 

de motor door heen te rijden. Ontdek de mooiste bergpassen, de hoogste watervallen en 

de leukste markten. 

 

Wist jij dat?!  

Als KNMV-lid ontvangt jij een Leatherman Rev tool cadeau als je een reis boekt bij Horizon 

Motor reizen! 

 

Bekijk de reis op Horizon Motorreizen  → 

 

 

 

RIDERS ACADEMY 
 

 

 

Risico Herkennen voor 50 euro 

   

De provincies Friesland en Overijssel 

hechten veel belang aan de training Risico 

Herkennen en daarom geven zij subsidie. 

Hierdoor kost deelname geen 250 euro, maar 

slechts 50 euro.  

   

Schrijf je hier in → 

 

KNMV Dijken vol Bochten 

   

Op circuit Lelystad verzorgen wij meerdere 

trainingen. Kies voor VRO op Maat voor een 

leerzame dag met verschillende oefeningen 

of VRO Bochten om sportieve bochten te 

leren rijden. 

 

Vind de VRO's hier →  

 

 

KNMV WINACTIES 
 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=f084b9786f&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=f80165cc2e&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=2071c55120&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=28ad0f54ed&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=b4c6979cf0&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=cc2a96b52b&e=0bf316e693


 

 

GRIP WINACTIES: Nederland Kookboek & Fumpa Pump 

  

Hanno, Jeroen, Herman, Kees, Paul, Rini, Hans, Frank, René & Hans, jullie gaan culinair 

genieten binnenkort. Het Nederland Kookboek komt jullie kant op! 

   

Wij feliciteren Mark, Robin, Gerard, Harmjan & Bert met hun gewonnen Fumpa Pump! 

Jullie ontvangen deze zo spoedig mogelijk zodat jullie altijd met de goede spanning 

rondrijden. 

 

 

LEDENVOORDEEL 
 

 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=07a3c13f83&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=503b8568dd&e=0bf316e693


 

KNMV leden ontvangen 10% korting bij Chromeburner 

Met de leden-app in de hand geniet je van 10% korting* bij Chromeburner in 

Nieuwkuijk. Geen tijd om op pad te gaan, gebruik dan de kortingscode KNMV10 in het 

winkelmandje! *geldt niet voor producten in de uitverkoop  

Surf naar Chromeburner.nl → 

 

 

Nog geen KNMV-lid? Meld je dan aan en geniet ook van onze ledenacties! 

 

Schrijf je nu in →  

 

 

 

 

 

Over de KNMV 

------------------------ 

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) is het hart van 

motorrijdend Nederland. Inmiddels hebben we ruim 55.000 leden en zijn meer dan 

300 motorclubs bij ons aangesloten. Wij hebben een centrale en relevante rol voor 

alle motorrijders, motorsporters en motorliefhebbers met onze vijf kernwaarden: 

PASSIE, AVONTUUR, SPORT, BETROUWBAAR en VOOR ALLE 

MOTORRIJDERS. 

 

Lees meer -->> 

  

   

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=931c6fdd97&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=91af778a92&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=acac4c16da&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=8bcfb802df&e=0bf316e693
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