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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 juni 2011 inleveren voor 20 mei a u b.
Email naar deedeediddl@hotmail.com
Afgelopen maand was een prachtige maand om te gaan touren en dat was goed te zien. De wegen waren
weer goed gevuld met motorrijders en ook op het forum zijn in 3 dagen tijd 3 last-minutes gereden.
De eerste kilometers van het seizoen zitten er weer op en met det groene hart- en baronierit op de kalender
gaan dit er nog veel meer worden.
Houd ook het forum in de gaten voor eventuele last-minutes.
Wil je zelf een stukje gaan touren, dit is uiteraard gezelliger in een groep, maak een topic aan op het lastminute forum met hierin de datum, startplek en tijd.

Notulen vergadering

Deze maand jarig

De notulen van de ALV vergadering zullen binnenkort op het forum
geplaatst worden en niet in de nieuwsbrief, zoals vermeld in de Dragazine
van april.
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MAG nieuws
--------------------------------Sterke daling aantal motordoden 2010
--------------------------------Posted Maandag, 18 april, 2011 by redactie:
In 2010 is het aantal verkeersdoden onder motorrijders met maarliefst tien
procent gedaald, van 70 in 2009 naar 63 in 2010.
In 2010 vielen in Nederland 640 doden in het verkeer. Dit is 11% minder dan de 720 doden in 2009. De
dalende trend van de afgelopen jaren zet zich voort. Nederland behoudt hiermee zijn positie in de kopgroep
van meest verkeersveilige landen in Europa. Er vielen vooral minder slachtoffers onder personen jonger dan
40 jaar, en onder ﬁetsers en automobilisten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Op de snelste autowegen, de 120-kilometerwegen, ging het aantal verkeersdoden omlaag met 31 procent (48
doden in 2009 en 33 in 2010). Ook op de overige typen wegen is een daling zichtbaar. Op 100-kilometerwegen, 80-kilometerwegen, 60-kilometerwegen en 50-kilometerwegen nam het aantal doden ten opzichte
van 2009 af met respectievelijk 11, 19, 32 en 17%. Op 30-kilometerwegen bleef het dodental nagenoeg
gelijk (respectievelijk 30 in 2009 en 32 in 2010).
Bezien naar leeftijdscategorie deed de meest opvallende daling zich voor bij de jongere verkeersdeelnemers.
Onder de groepen 12-24 jaar was er in 2010 een gemiddelde afname van 26 procent. De daling bij de 65plussers is gelijk aan het gemiddelde van 11%, maar gezien de groei van deze leeftijdsgroep
door de vergrijzing is ook deze daling bijzonder.
Uitgesplitst naar verschillende vervoerwijzen valt op dat vooral onder de oudere en de jongere verkeersdeelnemers minder doden vielen. Onder autoinzittenden nam het aantal doden onder de 18-24 jarigen af met
28% (van 79 naar 57). Bij de 65-plussers was dit 22% (van 67 doden in 2009 naar 52 doden in 2010).
Het aantal doden onder 16-17 jarige brom- en snorﬁetsers en brommobielen daalde met 42% en onder motorrijders was de grootste daling, 35%, te zien in de categorie 18-24- jarigen.
Het aantal doden onder de groep motorrijders nam met 10% af.
Het aantal doden onder bestuurders van gemotoriseerde invalidenvoertuigen (scootmobielen, elektrische
rolstoelen en gehandicaptenvoertuig met gesloten carrosserie) was in 2010 19, tegenover 12 in 2009. Ook
onder voetgangers was er een lichte toename (6%) van het aantal verkeersdoden.
Het kabinet wil het aantal verkeersdoden terugbrengen tot maximaal 500 in 2020, zoals vermeld in het
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Maatregelen om dit doel te bereiken, met als prioriteiten een
harde aanpak van veroorzakers van onveiligheid en meer bescherming van kwetsbare
verkeersdeelnemers, staan in het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2012, dat deze maand naar de
Tweede Kamer wordt gestuurd.
Bron: Ministerie van Infrastructuuer en Milieu

MAG nieuws
--------------------------------Enquete over ervaringen motorrijders
--------------------------------Posted Zaterdag, 23 april, 2011 by redactie:
Een team van Europese onderzoekers heeft een enquete gelanceerd om de
behoeften van motorrijders, als het gaat om verkeersveiligheid, beter te
begrijpen. De motorrijdersgemeenschap wordt gevraagd naar rijervaring,
keuzes en rijgewoonten en naar de mening over elektronische, ondersteunende systemen op motoren. De
enquete is helaas niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel in zeven andere talen.
Ga voor meer informatie en een link naar de enquete naar:
(link:http://www.fema-online.eu/news)http://www.fema-online.eu/news
Voor alle info over de MAG:
(link:http://www.motorrijdersactiegroep.nl)http://www.motorrijdersactiegroep.nl
Voorstellen Algemeen bestuurslid
Ik ben Wim Lobbe en ik heb op de ALV van 2011 de taak van Arjan over genomen.
Ik ben een van de leden die zich hebben ingezet om de DDC op te richten in 2003.
Doordat ik al heel lang een actief lid ben, weet ik wat er onder de leden leeft binnen de DDC.
Dat wil ik dus benutten om een bijdrage te leveren aan het bestuur van onze club.
Arjan heeft in al die jaren natuurlijk een hele grote bijdrage geleverd aan de DDC.
Ik zal proberen om zijn inbreng voort te zetten. We hebben een degelijk en vastberaden bestuur waar de
DDC een gezonde toekomst mee te gemoed gaat. Daarom vind ik het leuk om daar deel aan te nemen.
De AC commissie is op zoek naar AC leden, er zijn twee vacatures beschikbaar
Één voor Noord Holland – Flevoland.
Één voor het oosten - Friesland – Groningen – Drenthe – Overijssel.
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 : activiteiten@dutchdragstarclub.nl adres .
Wij hopen dat er mensen beschikbaar zijn voor deze leuke aanstelling.
Nieuwe Roadcaptain
Na een twee-daagse cursus is DeeDee geslaagd als roadcaptain.
De lijst met roadcaptains op dit moment ziet er als volgt uit:
Freebiker (Wim)
BlackDragStar (Luuc)
Dragger Frenk (Frank)
Kiwero ( Cor )
Grimgul ( Dee Dee )

Kalender mei:
08 mei: Groene hart ride out*
Groene Hart Ride Out op Moederdag 2011 na een afgelasting vanwege het slechte weer vorig jaar opnieuw,
als primeur dus, op de kalender. Dit jaar zal de rit het van Het Groene Hart aandoen, rondom
Woerden en Bodegraven. De rit is 101km lang. Lunchbuffet in Boerderij Meijezicht á € 11,00 pp
Tijdstip: 10:45
Locatie: AC de Meern
Maximum aantal members: 45
29 mei: Baronierit 2011
Wederom een fraaie rit door de polders rondom de Baronie van Breda. Nu ook de mogelijkheid voor forumleden om een ride out mee te maken!!! Verzamelen om 10.30 uur. Vertrek om 11.00 uur richting België,
waarbij we o.a. door Galder, Meerseldreef en Meerle komen. De lunch gebruiken we bij Restaurant De
Steengroeve, in het buitengebied van Chaam. Na de lunch rijden we via Gilze, Molenschot, Dorst, Oosterhout, Teteringen en Terheijden weer naar de Mac in Breda.
In totaal ca. 96 km
Tijdstip: 10:30
Locatie: Mac Donalds Breda Noord (Steenakker)
Maximum aantal members: 50
Maximum aantal anderen: 25
Kijk voor meer informatie, of om je in te schrijven, op het forum.

* sfeerimpressie van de groene hart ride out

