DC-10 Sky Riders
Maart 2011 - VRO training
Onder het motto: dit mag je niet missen en: dit moet je doen hebben 25 enthousiaste en vooral
gemotiveerde motormuizen (gelukkig was er ook 1 muisje) een geweldige opfrissing gehad in
kennis, durf, behendigheid, veiligheid en
vooral ook het goeie gevoel van het rijden
op een gemotoriseerde tweewieler.
Wat vooraf werd gehoopt bleek ook werkelijkheid: de locatie Flevonice in de Polder en
de kunde en de drive van de vijf aanwezige
instructeurs o.l.v. Jos Lakerveld was exact
dat wat we graag wilden. Ondanks aarzeling
van enkele oudgedienden was toch ook
weer even het oefenen van bekende spelletjes als het touwtje; het slalommen; het remmen en het achtje rijden goed voor het juiste
motorgevoel. Vooral het lijnen rijden en remmen in de bocht op het 5 km traject en de
400 baan waren nieuw.
Het ronden van de pylonen

En dan na de voortreffelijke uitsmijters in het
grote restaurant, de toer door de polder waarbij allerlei oefeningen in geprogrammeerd waren....hartstikke leuk en vooral: heel erg leerzaam!
Jos Lakerveld van VTM train startte de dag (na een enorme brok appeltaart) met een confronterend filmpje waarin heel wat botsingen en ongelukken te zien waren. Volgens Jos bedoeld om de
zaak even op scherp te zetten en nog maar eens aan te geven hoe belangrijk het is om bij de
start van het motorseizoen weer even alle
puntjes op de bekende ie (i) te zetten. De o's
en a's waren bij het zien van de beelden
hoorbaar en per seconde nam de motivatie
toe.
Dat bleek direct al toen op het grote parkeerterrein van Flevonice de instructeurs hun
groepjes enthousiast ontvingen en er direct
in kleine groepjes fanatiek met de oefeningen werd gestart. Eens te meer bleek ook nu
weer hoe belangrijk een goeie locatie is,
maar vooral ook de rol van instructeurs. Deze kerels waren door het leider Jos tot op het
bot gemotiveerd om ons een mooie maar
vooral ook leerzame dag te bezorgen.
Flevonice-directeur Roel Ketelaar kwam af
en toe even kijken en gelet op zijn brede
smile genoot ook hij van het plezier en de verbetenheid van onze groep Skyriders, aangevuld met
enkele kennissen en motorvrienden van Ron en Evert uit het Ermelose. Dat de locatie TOP is,
bleek wel uit het feit Jos van VTM met Roel de afspraak maakte om vaker van Flevonice gebruik
te maken voor soortgelijke VRO trainingen.
Opperste concentratie

Niet alleen de locatie, maar ook de omgeving van Flevonice maakte het middagprogramma tot

een waar feest. In en rond de polder kun je nog prachtig toeren vooral op een doordeweekse
dag. Ook de smalle en bochtige dijkweggetjes in het gebied tussen Kampen en Zwolle maken
motorrijden tot een waar feest.
Een oudgediende liet enkele dagen na deze mooie en leerzame dag weten: toch weer veel geleerd te hebben, vooral genoten van de motivatie van en...de deelnemers en..de instructeurs. En
tot slot: 's avonds rond de klok van 21.00 uur vermoeid de ogen te hebben gesloten. Maar wel na
het prevelen van: dit mag je niet missen; dit moet je inderdaad doen!
Volgend jaar op nieuw, zelfde locatie, zelfde instructeurs onder de bezielende leiding van Jos en
de oproep: Motormuizen die nog niet niet/of nooit hebben gedaan: EEN KEERTJE DOEN! DIT
MAG JE NIET MISSEN!
Echt waar!!! DOEN!!!!!! Dit is zo ongelooflijk goed en nuttig voor VEILIG motorrijden.
Evert

Mooie en leerzame rit in de middag; genieten!

