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Wil je zelf ook als member in het zonnetje komen, of weet je iemand anders om in het zonnetje te zetten.
Laat dit dan weten en stuur een mail naar GrimGul.
Kopij voor mei 2012 inleveren voor 20 april a.u.b.
Email naar deedeediddl@hotmail.com

Wij het AC team hebben hulp nodig.
Wat doet een AC team lid. Als er members zijn die hulp nodig hebben
bij een Ride out organiseren dan kunnen ze een AC lid inschakelen.
Een AC lid organiseert ook ride outs, weekends, winteractiviteiten en
Nieuwjaars borrel.
En in overleg met de AC voorzitter. Plan je een datum voor je ride out
met de voorzitter AC en kalender beheerder, zodat we niet elk weekend
een ride out hebben maar zo beetje om het weekend, anders krijgen we
problemen met onze weder helft die eventueel alleen thuis zit als ze niet
mee rijd.

Deze maand jarig
02 Bollejan
jairzinho
03 trebon
05 Darkstar
06 Link
12 Ironman
dragrat
17 Dragstarman
18 motormuis
ﬁredice
26 Thunderstar
roho

Je kunt dan in overleg je ride out op de kalender zetten met alle informatie en eventueel foto’s erbij.
We hopen met deze informatie dat er members toch uit zich zelf meer ride outs en weekeinden gaan
organiseren of eventueel lid worden van het AC team.
Dus als je het na deze informatie toch wel aanspreekt en je wilt organiseren meld je dan aan bij de
activiteiten@dutchdragstarclub.nl Met een mailtje dan kan je alles regelen voor een ride out of om AC lid te
worden.
Groeten uw voorzitter activiteiten DDC ThunderStruck Ton

Voorzitter AC
AC voorzitter Luuc-Blackdragstar is er mee gestopt we bedanken Luuc voor zijn inzet de afgelopen 2 1/2
jaar. Dat strekt van Ride outs-roadcaptians curses- huishoudelijkreglement en statuten voor de DDC.
Hij heeft dan ook op de ALV de voorzittershamer over gedragen aan zijn opvolger Ton van Setten.
Wij wensen Ton dan ook heel veel succes en weten dat het hem ook gaat lukken.
gr Uw Voorzitter DDC

Nieuw lid
Ook deze maand zijn er een nieuwe DDC leden.
Bij deze nogmaals van harte welkom bij de club!
Paul (Paul)
Giulia (Giulia)
Bloemetje voor
Cor, dat hij snel weer met ons mee kan rijden.
Namens de gehele DDC van harte beterschap.
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Foto’s ALV en buffet 25 maart

Kalender april
01 april: Openings ride out 2012
Tijdstip:11:00 - 16:00
Locatie: Zuid-Holland
Maximum aantal members: 50
Als het voorjaar begint gaan we de eerste ride out van het seizoen rijden en wel op 1 april. De rit zal door het
mooie Zuid Holland gaan. We starten weer bij de Mac Donalds Capelle aan den IJssel.
Verzamelen om 10.30 uur met een volle tank.
Deze rit komt in de plaats van de jubileum ride out want dat is een heel weekeind geworden. Daarom rijden
we nu een heel andere rit en lunchen we niet meer bij Highlands. De rit eindigd dan weer bij de Mac in
Capelle. Als het weer toch nog niet goed is wordt de rit verplaatst naar een andere datum. Deze rit is beschikbaar op GPS voor de garmin.

14 april: Winter evenement Dragstar XVS Cardan 650 & 1100
Tijdstip:10:00 - 16:00
Locatie: Brandweeer Zoetermeer
Op verzoek van de leden wordt er een Winter Workshop georganiseerd
door Dirk (DB) en Paul (Dragstarman)
Het onderwerp is het “Cardan” van onze motor.
Het volgende wordt er behandeld:
* Uitleg technische tekening van het cardan
* Los halen van het achterwiel
* Uitnemen van het wiel met cardan
* Controle motor aansluiting
* Controle cardan stang
* Demontage voorste cardanhuis
* Controle van voorste aandrijf gedeelte
* Demontage binnen cardan *
* Controle binnenkant cardan *
* Olie verversen cardan *
* indien nodig
Kijk voor meer informatie en het complete programma op het forum.

