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Voortgezette Rijopleidingen voor iedereen
Zowel beginners als ervaren rijders hebben baat bij de KNMV VRO's. Met onze
Voortgezette Rijopleidingen verzeker jij jezelf van een veiligere rijstijl op de openbare weg.
Een dag lekker motorrijden, op de weg of op het circuit, met andere motorrijders om je heen.
Uitgedaagd worden je skills te verbeteren. De perfecte bocht rijden, net iets harder rijden voor
een noodstop dan dat je eigenlijk zou durven, ontdekken wat je offroad kunt of risico’s herkennen
in het verkeer. Een motortraining van de KNMV is een toffe dag uit, waarbij je op pad gaat met
de beste trainers.

Vind hier alle KNMV-trainingen →

Parkeer jouw motor gratis bij ons op de beurs
De start van het motorseizoen begint op MOTORbeurs Utrecht. Bereid je voor op een dag
vól actie met stuntshows, testrijden en demonstraties. Het wordt één grote happening waar
jij zeker bij wilt zijn! Kom met de motor en parkeer hem gratis en beveiligd in hal 2.

Lees het artikel op KNMV.nl →

Verkeersveiligheid hoog op Europese agenda
Afgelopen week presenteerde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2020.
Met het werkprogramma presenteert de Commissie haar beleidsinitiatieven voor het komende
jaar. Wat moet jij als motorrijder hiervan weten?

Lees het artikel op KNMV.nl →

BEURSVOORDEEL

Goede filteroordoppen voor motorrijders zijn onmisbaar. Bij Alpine Hearing Protection kun je
tijdens MOTORbeurs Utrecht speciale Alpine MotoSafe Custom 4D oordoppen op maat aan laten
meten voor slechts € 99 (i.p.v. € 138,95), incl. verliesverzekering en Clean. Schrijf je alvast in via
Alpine.nl/MOTORbeurs en win je aankoopbedrag terug! Heb je al oordoppen? Laat ze dan gratis
controleren bij Alpine in hal 11.

Surf naar Alpine.nl/MOTORbeurs →

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

Schrijf je nu in →

KNMV GROEPSREIS

Indrukwekkende themareis naar Normandië
Een bijzonder reis naar de invasiestranden van Frankrijk. Rijd mee naar
Normandië in Frankrijk en maak kennis met de historie die deze streek kent. Via de
Belgische kust neemt de route jou mee langs de stranden, krijtrotsen en markante
dorpjes langs de Franse kust.

Wist je dat?!
Je als KNMV-lid een Leatherman Rev tool cadeau krijgt als je een reis boekt bij Horizon
Motor Reizen!

Bekijk de reis op Horizon Motorreizen →

INSPIRATIE

Staat de motor nog in de schuur? Mooi, dan heb je gelukkig nog de tijd om de
boekenkast aan te vullen. Motorrijders.nl ging voor jou op zoek naar prachtige boeken
waar de motor een belangrijke rol opeist. We kwamen tot een zeer gevarieerde lijst van
negen werken.
BOEKENTIPS VOOR DE MOTORRIJDER →

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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