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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 juli 2011 inleveren voor 20 juni a.u.b.
Email naar deedeediddl@hotmail.com
De AC commissie is op zoek naar AC leden, er zijn nog twee vacatures

Deze maand jarig

Één voor Noord Holland – Flevoland.
Één voor het oosten - Friesland – Groningen – Drenthe – Overijssel.

03 Hiker1957
07 Rija
08 Country 1965
Koos2
09 Boudewijn
11 RPM@rk
DragOpa
15 Varo
20 Dragstar-dragon
Limbo-Star
29 Ad

Als we die mensen er bij kunnen krijgen, dan hebben we het land compleet.
Als er leden zijn die graag mee willen doen, in deze geweldige gezellige
club van de AC. Kunnen ze zich opgeven op dit adres:
activiteiten@dutchdragstarclub.nl
Wij hopen dat er mensen beschikbaar zijn voor deze leuke aanstelling.

Bloemetje voor
Link (Rick) is 18 mei geopereerd aan zijn hand.
Rick, heel veel beterschap en een snel herstel.

Nieuwe leden
Er zijn alweer heel wat nieuwe leden bij de club.
Bij deze nogmaals van harte welkom bij de club!
Chantal (Chantal)
BlackDrag (Leon)
Torpedo (Theo)
Cees 1963 (Cees)
Madoera (Marian)
Huub 53 (Huub)
Captain (René)
René (Dave)
ET (René)
Zonnestraal (Heike)
Dave (Edu)
Mary (Mary)
Ad (Ad)
Peter (Peter)
Kajero (Jeroen)
Ton (Ton)
Berni (Bernice)
In de shop

DDC Rugopnaaier
Prijs: € 15,00
Rugopnaaier logo Dutch Dragstar Club

DDC Horloge
Prijs: € 46,20
DDC Horloge
(verkrijgbaar in dames en heren uitvoering)

Member(s) in het zonnetje
Hey,
Wij zijn Nico & Caroline, (nickname Nic & Caro).
Sinds twee jaar zijn wij fervent motorrijders.
Ik Caro wilde dit al lang (vanaf m’n 18e) uiteindelijk was ik 51 jaar toen ik ermee begon.
Binnen drie maanden had ik m’n roze pasje in m’n zak.
Nico wilde wel bij mij achterop, maar dat mocht ie niet!!
Ik vond dat hij z’n eigen pasje maar moest gaan halen.
Ik heb hem een try the bike kado gedaan, en dat vondt hij wel kicken.
Hij is toen ook maar door gegaan voor z’n roze pasje!
Een half jaar had hij daar voor nodig.
Onze eerst motoren waren een BMW K75 en een BMW R1100R.
Maar aangezien ik een handicap heb (korte beentje) kon ik niet met m’n voetjes bij de grond.
We zijn gaan kijken voor iets anders, en opeens zag ik mijn droom staan (en nee een man had ik al ^_^)
Het was de Drag-Star 650 we hebben alle twee de BMW’s ingeruild voor mijn mooi ﬁets.
Toen Nico zijn roze pasje had moest hij ook een ﬁets hebben, en wat denken jullie ................ ja hoor daar
stond zijn droom ( en nee geen andere vrouw) maar een hele mooie Drag-Star 1100 en die hebben dus maar
meteen meegenomen.
Vrijwel meteen ben ik lid geworden van de DDC en Nico moest natuurlijk ook erbij van mij ^_^
‘K zou het niet leuk gevonden hebben als ik alleen met al die Drag-Star rijders op pad moest,
dus we gaan leuk met z’n tweeën en al die Drag-Star rijders toeren.
Wij vinden de Drag-Star club een hele vriendelijke, gezellige club.
We hebben al een paar mooie tochtjes mogen maken met de DDC.
De ritjes zijn goed georganiseerd, en de km die we daar extra voor moeten rijden vinden wij dus ook helemaal geen probleem.
We hopen nog lang te mogen genieten van onze mooie Drag-star samen met jullie.
Tot ziens bij een rit!!!!
Nico & Caroline

Terugblik ride-outs mei
Een overzicht van de ride-outs van vorige maand
Mergellandroute

Baronierit

Ride-out regels
Vanaf nu zal er elke maand een paar regels voor een ride-out terug te vinden zijn in de nieuwsbrief.
De volledige lijst kan je uiteraard ook terugvinden op het forum.
Deze maand eerst de basis.
Enkele termen:
Guide: Gids, eerste persoon van konvooi, hij/zij bepaalt de route, snelheid en stops.
Roadcaptain: Tweede persoon van konvooi, hij/zij geeft aanwijzingen en bepaalt bij de diverse verkeerssituaties wanneer er wel of niet geblockt moet worden.
(Het kan voorkomen dat een persoon de taak van Guide en Roadcaptain op zich neemt)
Backriders: Laatste personen van konvooi, zij sluiten konvooi en vangen gestrande deelnemers op.
Blocken: Verkeer dusdanig tegenhouden dat het konvooi veilig kan passeren en er geen andere voertuigen
zich tussen het konvooi kunnen voegen.
(dit is volgens de wet niet toegestaan maar het is voor het konvooi veiliger om andere voertuigen te weren
uit het konvooi).
Breadcrumb system: Broodkruimel systeem, dit is gebaseerd op het sprookje van klein duimpje. De broodkruimels helpen je de route te vinden.
Dit systeem gebruiken we op het moment dat het konvooi gesplitst wordt.
Het eerste gedeelte van het konvooi rijdt door (terwijl de rest moet stoppen voor bijvoorbeeld een stoplicht).
Bij een afslag (links of rechts) blijft de laatste persoon van het eerste konvooi achter en wijst de weg voor
het laatste konvooi. Dit blijft zich herhalen totdat de Guide een geschikte veilige plaats gevonden heeft om
te wachten op de achterblijvers. De achterblijvers kunnen zo één voor één de kruimels oppikken en weer
aansluiten bij het eerste konvooi.
Voordat de ride-out begint, geef dan aan de organisatoren door dat je nieuw bent.
Er zal voor vertrek altijd nog door betreffende organisatoren een korte uitleg van de regels worden gegeven
Je kunt dan het beste ergens in het midden van het konvooi beginnen, zo zie je hoe het in praktijk werkt.
Foto’s groot op de site
Iedereen weet hoe hij of zij foto’s moet uploaden op de site. Maar soms zijn de foto’s te groot.
Dit is iets waardoor we soms een schuifbalk moeten
gebruiken om de hele foto te kunnen zien
Dit probleem is simpel op te lossen.
Het vergroten/verkleinen (wat je eigenlijk moet doen
VOOR upload ....) kan je ook vanuit dit schermpje doen ->
Nadat je een plaatje op de server gezet hebt.
kan je aan de linkerkant nog de grootte aangeven.
Het veranderd direct op je scherm. En zolang je het slotje
aan laat staan, wordt hoogte en breedte juist aangepast.
Als we dit allemaal proberen hoeven we ons soms
niet meer te ergen aan de schuifbalk, de foto hoeft niet
meer zo lang te laden voordat je hem ziet en dit scheelt
een heleboel ruimte op de site.

Kalender juni:
02 juni: Jubileum ride out
Zoals elk jaar op Hemelvaartdag, gaan we dit jaar voor de 9e keer de Jubileum ride out rijden
De start is weer bij Mac Donalds in Capelle a/d IJssel Hooftweg / Capelseweg afrit 16 van de A 20 om 11.00
uur Na een mooie rit door de Zuid Hollandse polder gaan we weer gezellig bij Highlands de lunch gebruiken
Van af Highlands rijden we met een hele mooie route langs het water en door de bossen naar Strand Horst,
waar de ride out eindigt om 16.00 uur Dus mis deze ride out niet en schrijf je vast in. Vanaf Strand Horst zal
dan het Jubileum weekeind beginnen
Tijdstip: 11:00
Locatie: Capelle aan den IJssel
Maximum aantal members: 100
02-05 juni: Jubileum weekend
Het jubileum weekend gaat plaats vinden in Friesland. en wel in de motorherberg Healbird in Aldtsjerk.
Een mooiere locatie is er eigenlijk niet te bedenken!
Achter de herberg hebben we een gezellig en beschut terras aangelegd en een overdekte vuurplaats.Ook een
barbecue is aanwezig.
In de herberg kunt u in de knusse woonruimte heerlijk tot rust komen na een dag van rijden en genieten van
ons mooie Friesland. Er is hier genoeg leesvoer, muziek en lekkere banken voor een gezellige avond. In deze
kamer wordt ook het ontbijt geserveerd. Bovendien hebben we voor uw motor een overdekte stalling gerealiseerd.
Aan de voorzijde zien we uit op weilanden en daarachter een bos (een wandeling waard!)
En aan de achterzijde zien we over de weilanden. Bij helder weer zijn ’s nachts de lichten van de vuurtorens
van de eilanden te zien.
Tijdstip: 15:30
Locatie: Friesland
Maximum aantal members: 30
19 juni: Tussen Zeist en Hilversum
We starten in Zeist bij de MAC van daar uit langs Soesterberg,door Soest,langs het Paleis,richting Lage
Vuurse ,Maartensdijk, loosdrechtse plassen,Nederhorst den Berg, Gravenland, Kortenhoef ,Hilversum.
Eten doen we in Nederhorst Den Berg bij restaurant Charley’s.
Tijdstip: 11:00
Locatie: Huis Ter Heide (Zeist)
Maximum aantal members: 30
Kijk voor meer informatie, of om je in te schrijven, op het forum.

