DC-10 Sky Riders 2012
Februari 2012 - Garmin middag
Niemand hoeft meer te verdwalen, geen enkel lid van onze illustere club heeft ook nog maar
welk slap excuus ook om NEE te zeggen tegen ons aller Rein om een rit uit te zetten. Want na
de heldere uitleg van Skyrider Luuk over het hoe- en wat van de Garmin Zūmo en Mapsource
bestaan er geen verontschuldigen meer in de trant van:
Sorry fout gereden of ik heb
geen tijd een rit uit te zetten.
Het is volgens Luuk allemaal zo
simpel als wat en zo klaar als
een klontje!
De prachtige WestFriesche
stolp van boer Jaap en boerin
Anneke (zouden ze elkaar via
Yvon Jaspers hebben leren keren in Boer zoekt Vrouw, of was
het de befaamde Beemster Kermis, die de vonk liet overslaan?)
Hoe dan ook (lijfspreuk van een
andere beroemde Westfries:
Theo Koomen) hoe dan ook
dus:
Het was een geweldig initiatief
De Garmin middag - met de Zūmo in de hoofdrol
van Luuk om ons tekst en uitleg
te geven over genoemde navigatie-systemen.
En het was even super van Jaap en Anneke om ons onderdak te geven in hun fraaie historische
boerderij.
Luuk had vele uren in de voorbereiding gestopt van een duidelijke PowerPoint presentatie. Duidelijk was dat de Zūmo’s van Garmin de beste systemen zijn. De 660 al weer een stapje verder
dan de 550, beiden zijn OK. Inmiddels is er ook een eenvoudige versie een 220. Of die goed is
moet een ieder zelf ervaren.
Veel info is via onze eigen site of via de sites van Garmin/Waypoint Notter nader op te zoeken.
Duidelijk is dat we nooit meer verkeerd zullen
motorrijden en...: AANMELDEN nu in grote
getale bij Rein om ook het naderende motorjaar een rit voor je rekening te nemen. het is
appeltje-eitje!
Voorts aandacht voor de VRO op dinsdag 27
maart op Flevonice in de polder Jongelui:
DOEN!!!! het is echt noodzakelijk om je eigen
rij kwaliteiten nog eens te toetsen.
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