DC-10 Sky Riders 2012

VRO training - 27 maart 2012
De opkomende zon langs het water van het Veluwe Meer, de dampende dauw aan de andere
kant over de velden. Die prachtige beelden doemen steeds weer op bij de nabeschouwing van
de traditionele VRO dag, ook nu weer op de inmiddels ontdooide ijsbaan Flevonice in de Flevolander polder nabij Biddinghuizen.
Het was vroeg voor velen, Jan en
Gerard startten hun tweewielers bijv.
al om 06.30 om vanuit Tholen naar
de plek des onheils te sturen, en ook
anderen moesten vroeg de warme
bedstee inruilen voor het frisse motorzadel. “Het lijkt wel werk”, hoorde
je tegen negen uur brommen op de
grote parkeerplaats.
Echter de warme handdruk van baas
Jos Lakerveld en de brede grijns van
zijn makkers Sybren, Freek en Hans
plus de koffie met een enorme lap
appeltaart deed het gebrom en gemopper al snel tot nul reduceren.
Na een korte introductie + begeleiAankomst bij FlevOnIce
dend filmpje met angstige beelden
was iedereen weer overtuigd van de noodzaak om telkens weer aan de start van een motorseizoen de zaken weer aan te scherpen. De indeling van de groepen door Jos vooraf gemaakt leverde geen discussie op en dus ging de groep van 20 man (5 per groep met 1 instructeur) snel
aan de slag.
Veel bekende oefeningen, maar toch
weer even goed voor het fijne gevoel. Aan het eind van de ochtend
als afsluiting een wedstrijdje gewonnen door wie anders dan Nol.

Veel oefeningen tijdens de VRO training

Vermoeid werd de traditionele
Strammer Max aangevallen, gevolgd
door een middagrit naar de Kop van
het mooie Overijssel. Heel goed is
de oefening van het spiegelrijden,
waarbij de instructeur op plaats drie
aangeeft wanneer er naar rechts/of
links moet worden afgeslagen. dat
dwingt je ertoe om goed te spiegelen. Hilarisch dan ook de rechtdoor
rijders, die even niet goed in hun
spiegel keken.

Ook de oefening op het dijkje bij Kuinre waarbij iedere solo zo’n 5 km reed maar met opdrachten:
huisnummers; exotische dieren en de naam van een zuivelboerderij. Het lijkt simpel, is het in wezen ook maar het dwingt je ertoe om voor 100% op te letten.

Tegen vijf uur kwam de hele bende in Lichtmis aan waar Ron, die door omstandigheden niet kon
deelnemen, al breed grijzend op het zonnige terras zat om de geur van de pannenkoeken alvast
in te ademen. Die werden door ook snel naar binnen gewerkt, waarna Jos de VRO-certificaten
uitreikte, de winnaar van het wedstrijdje bekend maakte en een ieder met een fraai poloshirt van
VTM Train (het bedrijf van Jos) verraste.
Met volle buiken besteeg het gezelschap de motoren om huiswaarts te rijden.
De ruim 20 deelnemers waren allemaal positief en zijn zeker 100% gemotiveerd voor een mooie
motorjaar 2012. Op naar de volgende rit bij boer Bruin in Noord-Holland.

Grote grijns op het gezicht …… de VRO was weer leuk en nuttig

