Dragazine Mei 2013
Deze maand in de nieuwsbrief:
* Wie is er deze maand jarig
* Nieuwe leden
* Europese motor-APK onder vuur
* Het lezen van de DDC site
* Zomaar wat grappen
* Kalender Mei

===============================================================

Wie is er deze maand jarig
1 mei
4 mei
6 mei
8 mei
13 mei
19 mei
19 mei
27 mei
27 mei
30 mei

Dutch Dragstar Club
Draggie-As
Bugsy
Caro
Jari
Gecko
Toon Koolen
Free Biker
Mabel
DragstarJoyce

===============================================================

Nieuwe leden:
Hoofdlid: Freddief (Fred Foppen)
Drag-Stan (Constant Versteeg)
Wij heten je welkom bij de gezelligste club van
Nederland!!!
===============================================================
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Europese motor-APK onder vuur
Op woensdag 24 april 2013 heeft de IMCO-commissie (Interne markt en
consumentenbescherming) van het Europees parlement vergaderd over
de voorstellen van de Europese Commissie om een Europese 'APK' in te
voeren.
Tijdens het debat pleitte Europarlementariër Toine Manders (VVD) tegen
een vrijstelling van een keuringsplicht voor motorfietsen, terwijl zijn
collega Wim van de Camp (CDA) juist voor zo'n vrijstelling pleitte.
De uitspraken van beide politici vind je op
http://www.youtube.com/user/motorrijders
Op donderdag 25 april heeft de IMCOcommissie gestemd over de
wijzigingsvoorstellen op het APK-voorstel en de
commissie is van mening dat een eventuele
motorkeuring aan de lidstaten moet worden
overgelaten en niet onder de Europese regels
moet vallen.
De IMCO-commissie zal het Europees parlement dan ook adviseren
motorfietsen te schrappen uit de APK-voorstellen van de Europese
Commissie.
Eind mei zal het voorstel van de Europese Commissie worden behandeld
in de transportcommissie van het Europees parlement. Het voltallige
parlement zal in juli a.s. over de voorstellen stemmen.
MAG Nederland en FEMA zijn verheugd over de stellingname van de
IMCO-commissie. Uit het debat blijkt dat meerdere Europarlementariërs
de door de motorrijdersorganisaties aangedragen argumenten hebben
overgenomen.
===============================================================
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Het lezen van de DDC site
Wat doe je na het
inloggen, kijk je
op de pagina
waar je inlogt
naar nieuwe
berichten of
nieuwe topics…?

Of ga je naar
forum en kijk
je waar het
boekje open
staat, voor
het topic.

DIT KAN!!!
Echter een nadeel… Als er op de startpagina meer dan 10 nieuwe
berichten staan verdwijnen ze uit beeld en mis je die dus.
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Wat je het beste kan
doen om niets te
hoeven missen:
Onder je profiel staat
“nieuwe berichten”.
Klik daar op, dan zie
je alle nieuwe
berichten vanaf het
moment dat je voor
het laatst online was.
Je mis dan niks van
wat er nieuw
geschreven is op de site en je blijft dus op de hoogte van alle nieuwtjes.
===============================================================

Zomaar wat grappen
Op een onbewoond eiland
Een man spoelt aan op een onbewoond eiland. Na jaren van eenzaamheid
ziet hij eindelijk een stipje dichterbij komen. Helaas geen schip maar wel
een werkelijk prachtige vrouw in duikerspak.
Ze vraagt de man of hij al die jaren niets te roken heeft gehad en als hij
knikt haalt ze een pakje sigaretten uit haar waterdichte rugzak.
Als ze daarna vraagt of hij al die jaren niks gedronken heeft en het
antwoord weer bevestigend is komt er een fles whisky uit de rugzak.
Als de aantrekkelijke blondine hierop haar duik pak half open knoopt en
vraagt of hij al die jaren wel z'n pleziertjes heeft gehad springt de man
overeind: "je gaat me niet vertellen dat er ook een motorfiets in die
rugzak zit!"
Belg op de snelweg
Een Belg rijdt met zijn fiets op de snelweg en wordt aangehouden door
een motoragent.
Zegt de agent “awel, wede gij niet waar het fietspad is?”
Zegt de Belg: “Jawel, U gaat rechtdoor en dan eerste afslag naar rechts,
maar ik geloof niet dat gij daar met uw motorfiets mag rijden!”
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Politiecontrole
Laatst kwam ik 's avonds laat terug van weggeweest. in geen velden of
wegen een medeweggebruiker te bespeuren dus ik besloot eens wat
extra gas te geven. De hendel helemaal open. En 't ging hard...
Tot het tot mij, enigszins vertraagd, doordringt dat achter mij ene van de
tuning club, met een oranje-blauwe strepen, zijn licht- en geluidsinstallatie in gang heeft gezet en mij teken geeft aan de kant te gaan.
Verontrust doe ik dus wat deze wetsdiender zegt... Pfff en ik reed al
zeker een kwartier lang over de rijbewijs-kwijt-snelheid.
Niks aan te doen!
Oom agent komt tot aan mijn bike gewandeld zoals alleen een agent dat
kan, tikt op mijn schouder en kijkt eens op zijn horloge.
"Jongeman, mijne shift zit er juist op. Ik heb hier geen zin in, en jij ook
niet. Als je mij één goeie reden kunt geven waarom het mij tien minuten
gekost heeft voor je aan de kant wou gaan, zal ik die graag aannemen."
"Wel meneer de wetsdiender, mijn ex is er eergisteren met een smeris er
vandoor gegaan en toen ik u zag komen dacht ik dat u ze terug kwam
brengen".
"Nog een prettige dag verder."
Panne
Een ruige motorrijder heeft panne niet zo ver van huis.
Terwijl hij moet wachten op de pech dienst, besluit hij winkelwaar te
gaan kopen.
Hij koopt 2 gepluimde kippen, 1 aambeeld, 1 ijzeren emmer en nog 1
gans.
Op weg naar huis vraagt een oud vrouwtje hem of hij de weg kent naar
de appeldreef.
“Ja die ken ik”, antwoordt de motorrijder ik woon er namelijk.
“Je kan anders samen met mij te voet tot daar gaan”.
Het oud vrouwtje antwoordt: “Ik ben weduwe en woon dus alleen. Hoe
weet ik of je mij onderweg niet tegen een hek duwt mijn kleren afscheurt
en mij misbruikt”.
“Kijk nu eens goed”, zegt de motorrijder, “hoe zou ik dat moeten doen?
Ik heb hier kippen, een aambeeld, een emmer en nog een gans vast”.
“Wel”, zegt het vrouwtje: “Zet de gans op de grond en plaats de emmer
er over met het aambeeld er op, de 2 kippen zal ik wel vasthouden”
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Blondje aangehouden
Een agent houdt een blondje op de motor aan. "Zo, zo mevrouw, dat zie
er niet zo best uit". "Uw toeter is kapot, uw remmen werken niet en uw
licht is kapot!". Dat gaat u € 100,00 euro kosten! Akkoord" zegt het
blondje, maar dan moet hij wel morgen klaar zijn!"
Verhaal van een motorrijder
Een motorrijder vertelt aan zijn vrienden motorrijders: “Gisterenavond
heb ik in een café een mooie brunette ontmoet”.
Zijn vrienden: “Aaahhhh!!! laat horen”!
“Wel, we drinken een glaasje …… beginnen te kussen”.
“Ahhh en dan, en dan en dan”????
Ik vraag haar om naar thuis te gaan, zij gaat akkoord en we verlaten het
cafe.
“Aaahh kom vertel verder”!!
Wel, op de parking zegt ze: “Kleed mij uit”.
“Hola zekers, kom jong vertel verder”.
ik doe haar slipje uit, hef haar op en zet haar op de zadel van mijn
nieuwe motor......
Zijn motorvrienden: Heeee, hedde gij enne nieuwe motor??
Het verhaal van de desbetreffende brunette:
Gisterenavond heb ik in een café een motorrijder ontmoet.
Haar vriendinnen:”Haaa zo, kom vertel”.
“Wel zegt ze, we drinken een glaasje en ik begin heb te kussen”.
“Oeoeoehhh spannend, kom vertel verder”.
“Hij stelt voor om naar mij thuis te gaan, ik stem toe en we verlaten het
cafe”.
“Hihihi en dan”??
“Op de parking vraag ik hem om me uit te kleden… “
“Holala spannend, vertel verder”
“Wel hij doet mijn slipje uit.......”
Haar vriendinnen:
“Hedde gij en slipje aan”??!!

===============================================================
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Kalender Mei

2003 - 10 jarig jubileum - 2013.
Wordt gehouden op Hemelvaart 2013.
Van donderdag 9 Mei t/m zondag 12 Mei
Wij wensen iedereen een feestelijk weekend, met veel veilige kilometers,
veel zon, natuurlijk heel veel gezelligheid en niet te vergeten… Veel en
lekker eten en drinken…!!!
===============================================================
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