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Het debat over verkeersveiligheid volgen? 

   

Op 18 december 2019 stond er een debat in de Tweede Kamer gepland over 

verkeersveiligheid. Allerlei onderzoeken, kamerstukken en bestuurlijke overleggen moesten 

voor deze datum klaar zijn. Maar kort voor aanvang werd het debat plotseling uitgesteld naar 5 

februari. Betekent dit dat het niet zo belangrijk is? En dat jij als motorrijder het debat niet meer 

hoeft te volgen? 

  

Lees het artikel op KNMV.nl → 

 

 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=2d822cd27c&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=5f5f980563&e=0bf316e693


 

 

In Memoriam Rallycoureur Edwin Straver is 

overleden aan de gevolgen van zijn crash tijdens 

de Dakar Rally. De KNMV wenst zijn familie, 

vrienden en andere naasten heel veel sterkte met 

dit enorme verlies. 

 

Lees verder  → 

 

MOTORbeurs Utrecht 2020. Bestel als KNMV-lid 

een entreekaart met korting of laat je (digitale) 

ledenpas bij de kassa zien. 

 

Tickets voor KNMV-leden zijn slechts 13 euro. 

 

Lees verder  → 

 

 

KNMV GROEPSREIS 
 

 

Historisch Midden Europa 

Een fantastische route door heuvelachtige en glooiende landschappen met 

overnachtingen in de geweldige steden Dresden, Krakau, Boedapest en Praag. 

Deze prachtige reis voert je door het Harzgebergte, het Reuzengebergte op de grens 

van Polen en Tsjechië, het Lage Tatragebergte in het grensgebied van Polen en 

Slowakije en tenslotte het Bukkgebergte in Hongarije. 

 

Wist jij dat?!  
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Als KNMV-lid ontvang 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 Drenthe, Friesland en 

Overijssel hechten veel belang aan onze 

KNMV-training Risico Herkennen en daarom 

geven zij subsidie. Hierdoor kost deelname 

geen 250 euro, maar slechts 50 euro.  

   

Schrijf je hier in → 

 

Sportieve bochten op circuit Lelystad 

   

Op circuit Lelystad verzorgen wij meerdere 

trainingen. Kies voor VRO op Maat voor een 

leerzame dag met verschillende oefeningen 

of VRO Bochten om sportief bochten te leren 

rijden. 

 

Vind de VRO's hier →  

 

 

INSPIRATIE 
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Twee weken motorrijden in Uganda, wat een schitterende reis! Abe zocht met Tom het 

avontuur op. In zijn twee-delige verslag neemt hij jou mee naar Afrika. 

 

OP ZOEK NAAR AVONTUUR IN UGANDA → 

 

 

 

LEDENVOORDEEL 
 

 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=49ab77dc08&e=0bf316e693
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Gratis sokken voor KNMV-leden! 

Schaf in februari in de winkels van MotorKledingCenter Gore-Tex laarzen aan en loop 

naar buiten met een gratis set REV'IT! Atlantic motorsokken. Met de KNMV-ledenapp 

in de hand krijg je deze zo mee bij de kassa.  

Vind hier alle MotorKledingCenter-vestigingen → 

 

 

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 -->> 
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