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MAG nieuws
Op 10-12-2012 heeft de rechtbank Utrecht uitspreek gedaan in de zaak
tegen de gemeente Stichtse Vecht, die zich moest verantwoorden voor een
ongeval waarbij twee motorrijdsters om het leven kwamen.
Op 31 maart 2009 kwamen twee motorrijdsters, Mounia Pravisani en
Andjenie Sadhoe, om het leven nadat zij door slecht wegdek op de
Nieuweweg in Maarssen de macht over het stuur van hun motorfiets
verloren. Hierdoor kwamen zij ten val en werden vervolgens overreden door
een tegemoetkomende trekker met oplegger.
In de visie van het Openbaar Ministerie was de toenmalige gemeente
Maarssen (nu gemeente Stichtse Vecht) schuldig aan dit ongeval. Het
wegdek was slecht doordat het als gevolg van wortelvorming van langszij
staande bomen op sommige plaatsen omhoog was gekomen en beschadigd.
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De gemeente had verzuimd maatregelen te nemen ter voorkoming van
ongelukken.
Maandag 26 november 2012 moest de gemeente Stichtse Vecht zich
verantwoorden voor de rechtbank in Utrecht, waarbij het Openbaar
Ministerie een geldboete van €22.500. De gemeente staat terecht wegens
dood door schuld als gevolg van slecht wegonderhoud.
Maandag 10 december heeft de rechtbank Utrecht uitspraak gedaan. MAGsecretaris Dolf Willigers en MAG-beleidsmedewerker verkeer Dirk de Jong
waren bij de uitspraak aanwezig.
De rechtbank heeft de gemeente Stichtse Vecht schuldig bevonden en,
conform de eis, veroordeeld tot een boete van € 22.500,-, waarvan € 7.500,voorwaardelijk.

Nieuwe regels voor het rijbewijs A: voor bestuurders van een
motor of motorscooter
Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een motor of
motorscooter? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze gaan
in op 19 januari 2013.
Voor bijna alle soorten rijbewijzen verandert iets vanaf deze datum. Het
motorrijbewijs kent straks bijvoorbeeld 3 categorieën. Bij deze categorieën
gelden verschillende minimumleeftijden.
Deze folder zet alle wijzigingen voor het rijbewijs voor motoren,
motorscooters en gemotoriseerde driewielers op een rij.
Bent u vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs A? Dan blijven
voor u de oude regels van kracht.
Waarom nieuwe regels?
De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat bestuurders in alle lidstaten straks
hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld.
De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese
rijbewijsrichtlijn.
Nieuw: drie motorrijbewijzen
Vanaf 19 januari 2013 zijn er 3 verschillende categorieën motorrijbewijzen:
A1, A2 en A. Het type rijbewijs dat u kunt halen, hangt af van het vermogen
van de motor, uw leeftijd en ervaring.
A1 is voor de lichtste motor. Vanaf 18 jaar mag u hiervoor examen doen
(vanaf 17 jaar praktijkles). U moet dan zowel een theorie- als
praktijkexamen afleggen.
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Het praktijkexamen bestaat uit een onderdeel voertuigbeheersing en een
onderdeel verkeersdeelneming.
A2 is voor de middelzware motor. Vanaf 20 jaar mag u hiervoor
praktijkexamen doen. Mits u minstens 2 jaar rijbewijs A1 heeft.
A is voor de zware motor. Vanaf 22 jaar mag u hiervoor praktijkexamen
doen. Mits u minstens 2 jaar rijbewijs A2 heeft. Heeft u geen rijbewijs A2,
dan moet u minstens 24 jaar zijn.
U moet dan een theorie- en praktijkexamen doen. Het praktijkexamen
bestaat in dat geval uit een examen voertuigbeheersing en een
examen verkeersdeelneming.
Motoren (categorie A)
Het A-rijbewijs voor motoren en gemotoriseerde driewielers wordt opgedeeld
in 3 categorieën (A1, A2 en A).
• Categorie A1 (lichte motor): dit rijbewijs kunt u halen vanaf de leeftijd van
18 jaar.
• Categorie A2 (middelzware motor): als u 2 jaar een rijbewijs van de
categorie A1 heeft, kunt u het
rijbewijs van de categorie A2 halen vanaf de leeftijd van 20 jaar.
• Categorie A (zware motor): als u 2 jaar een rijbewijs van de categorie A2
heeft, kunt u het rijbewijs van de categorie A halen vanaf de leeftijd van 22
jaar. U kunt voor categorie A ook rechtstreeks examen doen vanaf de leeftijd
van 24 jaar.
Bent u jonger dan 24 jaar?
Dan begint u altijd met het lichtste rijbewijstype: A1. Voordat u
praktijkexamen mag doen voor het middelzware type motor (rijbewijs A2)
moet u minstens 2 jaar in het bezit zijn van A1. U kunt een
praktijkexamen doen voor type A, als u minstens 2 jaar in het bezit bent
van A2. Dit A-examen bestaat dan alleen uit een praktijkexamen
verkeersdeelneming.
Bent u 24 jaar of ouder?
Dan kunt u direct opgaan voor rijbewijs A. U hoeft niet eerst A1 en A2 te
halen.
Geldigheid
De rijbewijzen A1, A2 en A zijn allemaal 10 jaar geldig.
Gemotoriseerde driewielers
Vanaf 19 januari 2013 vallen de gemotoriseerde driewielers onder categorie
A1 of A, afhankelijk van het vermogen van het voertuig. Voor het besturen
van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen van 15 kW
moet u rijbewijs A1 halen. Voor het besturen van een gemotoriseerde
driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, dient u A te halen.
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Let op besluit tot afgifte!
Op dit moment kennen we de categorieën A(licht) en A(zwaar). Vanaf 19
januari 2013 worden dit de categorieën A1, A2 en A(nieuw). Als u nu nog
geen rijbewijs van de categorie A heeft, is het volgende van belang.
Als u examen doet voor A(licht) vóór 19 januari 2013 gaat u dan tijdig naar
de gemeente om het rijbewijs aan te vragen. Het moment waarop het besluit
tot afgifte door de gemeente wordt genomen, is bepalend voor de vraag of u
een rijbewijs met het oude model (A(licht)) krijgt of het nieuwe model (A2).
Als het besluit tot afgifte is genomen vóór 19 januari 2013, krijgt u een
rijbewijs met het oude model. Of u het rijbewijs dan
vervolgens pas na deze datum ophaalt, maakt geen verschil. U moet het
rijbewijs wel binnen 3 maanden ophalen, want anders wordt het rijbewijs
ongeldig.
Wanneer het besluit tot afgifte op of ná 19 januari 2013 wordt genomen,
krijgt u een rijbewijs volgens het nieuwe model (A2). Dan zult u niet
automatisch de hogere categorie - A (onbeperkt) - krijgen. De
leeftijdsnormen van voor deze datum gelden wel voor u. Het rijbewijs A2
geeft in dit geval de bevoegdheid om op een motor te rijden van de
categorieën A1 en A2. Als u rijbewijs A (onbeperkt) wilt, dan mag u hiervoor
praktijkexamen doen mits u 2 jaar A2 hebt.
Voertuigen per rijbewijscategorie
A1)
- Motorrijwielen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3, een
maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van
minder dan 0,1 kW per kg.
- motorrijwielen met een volledig elektrische aandrijving met een
maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van
minder dan 0,1 kW per kg.
- gemotoriseerde driewielers met een maximumvermogen van 15 kW.
A2)
- Motorrijwielen met een maximumvermogen van 35 kW en een
vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,2 kW per kg, die niet zijn
afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.
A)
- Motorrijwielen met onbeperkt vermogen en gemotoriseerde driewielers met
een vermogen van meer dan 15 kW.
Examens
A1: Theorie- en praktijkexamen vanaf 18 jaar. Vanaf 17 jaar mag rijles
worden gevolgd.
Het praktijkexamen is tweedelig: afzonderlijk examen voertuigbeheersing en
afzonderlijk examen verkeersdeelneming.
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A2: Alleen een praktijkexamen verkeersdeelneming (met aandacht voor
voertuigbeheersing) vanaf 20 jaar en mits 2 jaar in bezit van A1.
A Aanvullend: Alleen een praktijkexamen verkeersdeelneming (met
aandacht voor voertuigbeheersing).
Vanaf 22 jaar en mits 2 jaar in bezit van A2.
A Rechtstreeks: Theorie- en tweedelig praktijkexamen (afzonderlijk examen
voertuigbeheersing en afzonderlijk examen verkeersdeelneming) vanaf 24
jaar.
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10 jarig jubileum DDC
2003 - 2013
Wordt gehouden op Hemelvaart 2013,
van
donderdag 9 Mei t/m zondag 12 mei

Prijzen Motor Hotel Meddo
Prijzen op basis van 2 personen per kamer.
* 4-Daags recreatie arrangement per persoon en
exclusief toeristenbelasting
* 3 Overnachtingen met ontbijt
* 3 x 3-gangen dagmenu
€ 185,00
Camping arrangement
4-daags Recreatieweekend Camping weekend
arrangement.
* 3 nachten
* 3 X ontbijtbuffet
* 3 X 3-gangen diner of BBQ
€ 120,00
Motor Hotel Meddo is een goed onderkomen voor
iedere motorrijder die wil genieten van de mooie
Achterhoek en daarna wil ontspannen in een
huiselijke sfeer.
Een leuk hotel met een mooie tuin en een bos,
waar u tijdens een motortreffen een tentje op zou
kunnen zetten.
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Daarnaast is het hotel voorzien van een overdekte en afgesloten
motorstalling.
Het hotel heeft een apart café met biljart,
poolbiljart en een dartbord en is voorzien van
een binnenzwembad, welke voor gasten vrij te
gebruiken is.
U kunt zich bij ons culinair laten verwennen
maar wij hebben ook de mogelijkheid voor een
stamppot buffet of een BBQ.
Wij hebben diverse motorroutes voor u klaar
liggen om heerlijk te toeren in de Achterhoek.
Uiteraard hebben wij ook routes in Duitsland
voor u klaarliggen waar u langs diverse
motorstopplaatsen wordt geleid.
Het hotel beschikt
over 13 kamers, diverse voorzien van wc en
douche op de kamer. De kamers zijn eenvoudig
aangekleed maar beschikken over goede
bedden voor een heerlijke nachtrust.
Daarnaast hebben wij de beschikking over een
slaapzaal met momenteel 12 slaapplaatsen.
Wilt u echter met een grotere groep komen,
kunnen wij in overleg altijd bedden bijplaatsen. In de morgen staat er een
overheerlijk en uitgebreid ontbijt buffet op u te wachten.
Korte samenvatting kosten:
Hotel
€ 185,00 p.p.
Tent
€ 120,00 p.p.
Zaal
€ 155,00 p.p.
Camper € 120.00 p.p.
Toeristenbelasting € 2.00 p.p./p.d.
Drank is voor eigen rekening. Kan je aan het eind betalen. Het wordt op een
kaart genoteerd.
Met vegetarisch eten word rekening gehouden, wel even bellen van te voren.
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Dus wat vragen wij van onze leden die mee willen gaan.
Geef je op voor 01-01-2013
We vragen een voorlopige betaling van € 50,- en dit te betalen tussen
1 Januari en 31 Januari 2013.
Meld je je aan na 31 januari 2013, dan tel je niet meer mee voor de donatie
van DDC en betaal je de volle mep!
Een donatie van de Dutch Dragstar
Club wordt berekend als we weten
hoeveel leden meegaan, dus houdt er
rekening mee, de totaalkosten worden
minder.
Wij als bestuur hebben niet gekozen om
de feest vergoeding in drank en/of eten
bij te dragen, ( de een drinkt fris en de
ander een mixdrank of eet biefstuk en de ander een kippenpoot ), dus om
geen scheve gezichten te krijgen doen we het in kostenvermindering van de
huur van kamer, tent of slaapzaal en iedereen kan dan ook een evenredig
bedrag tegemoet zien.
Wij als bestuur van de Dutch Dragstar Club wensen jullie dan ook allemaal
een heel plezierig en vrolijk weekend toe en op naar de 15 jaar.
Programma:
* Dag 1 - Donderdag 9 mei
Verzamelen om 10:00 uur bij de MAC in IJsselstein. Om 10:30 uur
beginnen we aan een mooie Ride-Out naar Motor Hotel Meddo.
Free Biker zal ons leiden over schitterende wegen.
Onderweg lunchen we ergens.
Rond 18:00 uur komen we aan bij onze bestemming,
* Dag 2 - Vrijdag 10 Mei
Na het ontbijt Ride-Out.
* Dag 3 - Zaterdag 11 mei
Na het ontbijt Ride-Out
‘s Avonds BBQ
* Dag 4 - Zondag 12 Mei
Terugreis naar IJsselstein.
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Kalender januari
Hallo motormaatjes,
Het nieuwe jaar is weer bijna een feit... 2013... en dat willen we weer samen
sportief en gezellig inluiden.
Bijna traditioneel gaan we borrelen, bowlen en steengrillen .
Het programma:
14:30 - 15:30 uur ontvangst en borrelen
15:30 - 17:00 uur bowlen
17:00 - 17:30 uur borrelen
17:30 - ??
uur steengrillen
Kosten bowlen (1,5 uur) en (onbeperkt) steengrillen: € 25,00 p.p.
(vegetarisch of alleen viseters graag even melden bij mij, tot 1 week voor
aanvang)
Drankjes (bier, wijn en fris) € 2,20
Adres:
Bowling & Partycentrum Breda
Nassausingel 28
4811 DG Breda
Bij aanmelding graag het bedrag overmaken op de DDC Rekening te Bladel,
Rekening nummer : 1198.52.942
met vermelding van "nieuwjaarsborrel" & nickname(s).

Bedankjes
* Als eerste wil ik Wim van Noort bedanken voor zijn
bijdrage elke maand weer, om ervoor te zorgen dat er
altijd nieuws te melden is in het Dragazine.
* Natuurlijk niet te vergeten Ron Voogt, die elke
maand weer veel tijd besteedt aan het verzenden van
het Dragazine aan alle leden en het plaatsen van het
Dragazine op de site.
* Tevens wil ik Fons Bergmans, Luuc en Astrid, Wim en Marjo, Jan
Tolboom, Paul Schouman en Wil en Ellen bedanken voor hun bijdrage aan
de kersteditie.
TOPPIE!
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Wij wensen alle members en vrienden van
DDC een gezond en gelukkig 2013,
Laten we hopen op mooi weer in 2013,
dan hebben we een prachtig 10-jarig
Jubileumjaar.
Gr Wim en Marjo

Januari 2013 Dragstarjoyce

10

