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Jonge endurorijders in voorbereiding voor 2020
De KNMV helpt jong talent in de enduro te stimuleren. Daarom traint een groep jonge
endurorijders sinds half januari samen ter voorbereiding op het ONK, het BK , het EK Enduroseizoen én met als focus ISDE 2020 in Italië. In de voorbereidingen zijn twee trialtrainingen in
Zelhem verwerkt, alsmede een fysieke training met conditietest en een workshop Voeding op
Papendal.

Lees het artikel op KNMV.nl →

Uitslag enquête gehoorbescherming
Hoe bekend zijn onze leden met gehoorbescherming tijdens het motorrijden? Afgelopen
maand is er enquête verspreid over gehoorbescherming tijdens het motorrijden. Zowel de
KNMV als Alpine Hearing Protection waren benieuwd in hoeverre de KNMV-leden bekend zijn
en gebruik maken van gehoorbescherming.

De uitslag vind je hier →

LEDENVOORDEEL

Voordeel bij aankoopkeuring
Ben je van plan een nieuwe (tweedehands) motor aan te schaffen, maar wil je meer
zekerheid dat hij wel goed is? Dan is een aankoopkeuring een aan te raden optie. In
samenwerking met Geratel krijgen KNMV-leden 25 euro korting op een aankoopkeuring.
Sta je bijvoorbeeld op het punt om een motor aan te schaffen maar heb je zelf niet
voldoende kennis? Dan is een aankoopkeuring een goed idee!

Lees het artikel op KNMV.nl →

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

Schrijf je nu in →

INSPIRATIE

We komen er niet meer onderuit. Op 12 maart gaat de maximumsnelheid op alle
snelwegen tussen 06:00 en 19:00 terug naar 100 kilometer per uur. Er is veel commotie
over, maar hebben wij motorrijders er wel last van? Veel motorrijders roepen dat de snelweg
saai is en alleen maar voor vierkante banden zorgt.
Motorrijders.nl heeft er een kijk op →

RIDERS ACADEMY

Vrijwel alle motorrijders zijn het met elkaar eens: bochten rijden is het allerleukste
onderdeel van motorrijden. Met onze cursussen leer jij hoe je je motor op de beste manier
door de bocht heen stuurt. Snel, veilig en vooral zelfverzekerd. Wij geven deze training zowel
op

de

openbare

weg

als

op

een

afgesloten

circuit

bij

Lelystad.

Voor de bochtentraing op de openbare weg kies je voor KNMV Beter door de Bocht.
Scherp je jouw kunsten liever aan op een afgesloten terrein, kies dan voor VRO Bochten.

KNMV Beter door de Bocht

VRO Bochten

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.
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