
 
VRO training 
door Peter - 1 april 2015 

 
 
Het eerste Sky Riders evenement is weer verreden. Na de M&G rides en de Snertrit werd het 
seizoen officieel geopend met de gebruikelijke VRO training.  
 
Wederom hebben Jos Lakerveld en 
kornuiten, van VTMtrain, een trai-
ning in elkaar gezet. Deze keer wel 
een heel uitgebreid evenement, in-
clusief trainen, koffie, appelgebak, 
drankjes, lunch en Chinees diner 
toe.  
 
 
Het is, naar verluidt, een mooie dag 
geworden alleen moest je wel uitkij-
ken met de hevige wind. Enkele 
deelnemers hebben hun ervaringen 
opgestuurd:  
 
 
 
Hein: 
 
Beste Motards, 
 
Vandaag in uitdagende omstandigheden een fantastische VRO afgewerkt. Alleen al het aanrijden 
naar Haarlemmerliede was een uitdaging. Ondergetekende kon op de A6 dankzij een smalle 
R1100S om een file heen als gevolg van een gekantelde vrachtwagen; watjes transport. Ook de 
andere deelnemers kwamen met de 
nodige stoere verhalen bij de koffie. 
Gelukkig is er helemaal niets aan 
schade of valpartijen geweest. Zelfs 
niet uit stilstand. Het oefeningetje 
met het beruchte touwtje en de pion-
nen bleek ook mogelijk bij deze 
wind. Droog hebben we het ook ge-
houden. 
Ron kwam zonder zijn tweelingbroer 
Evert aanrijden. De schrik zat er in. 
Evert weggewaaid of bang gewor-
den? Nee, de oorzaak van het afwe-
zig zijn van Evert was een heel bij-
zondere; Evert is vannacht OPA ge-
worden van kleinzoon PIM. Van Har-
te Evert! Apetrotse kersverse groot-
ouders ten Napel kwamen zelfs per-
soonlijk naar Haarlemmerliede tij-
dens de lunch om de felicitaties in 
ontvangst te nemen. Echte Skyriders spirit !!! Hulde. 
Na een vol programma met oefeningen van Jos, Amsterdam met Siebren en Haarlem met Hans 
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zijn we na afloop volgens planning succesvol geëindigd bij Holly Wok in Hoofddorp. Uiteindelijk is 
iedereen weer tevreden en veel ervaring rijker huiswaarts gekeerd. 
Jos, Hans en Siebren bedankt! 
 
Ron: 
Het was een woeste, wilde leerzame dag. Heerlijk geslapen na 1 wijntje. Evert was zeer vereerd 
met het gele collectorsitem. 
Tot de volgende Skyridersrit, 
Nogmaals de complimenten voor ons trainersteam Hans, Siebren en Jos. 
 
Moi: 
Van de 18 aanmeldingen hadden 6 afgezegd. Sommige met betere reden dan de wind. Zo is de 
vrouw van Jan Overbeeke lelijk gevallen en heeft de aandacht van Jan meer dan nodig. 
Evert is vanmorgen vroeg opa geworden. Een nieuwe introducee had een dochter die onver-
wacht in ziekenhuis werd opgenomen. De anderen zijn watjes. 
Het was wel bij vlagen en vooral uit tunnels of bij inhalen van vrachtwagens interessant! 
Verder de hele VRO droog gehouden. Maar ik heb op de laatste 2 km voor thuis vette bui gehad. 
En net binnen ook een klap onweer. 
 
Groet, 
Peter 
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