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CRT Circuit Rijvaardigheids Training

Voel je voor een dag Valentino Rossi 
of Jorge Lorenzo!

Wil jij nou ook wel eens op een echt 
circuit rijden, het TT circuit in Assen!!

De vraag is gerezen of er een CRT 
Circuit Rijvaardigheids Training, 
georganiseerd zou kunnen worden.
Navraag bij CRT Holland heeft 
opgeleverd dat er nog mogelijkheden 
zijn op:

19-06 20-06  04-07 28-08
 25-08 29-08 26-09 

De kosten voor een hele dag, bedragen 
normaal € 225,00 p.p. Voor wie op 
19-06 of 20-06 mee wil doen geldt een 
korting indien men zich opgeeft voor 
30-04-2014. U betaalt dan geen  
€ 225,00 maar € 199,00 p.p.

De plekken zijn geschikt voor de minder 
ervaren rijders, laat je hierdoor echter 
niet in de luren leggen. Het gaat niet 
alleen om beginnende motorrijders, 
maar ook iedereen die nog nooit op  
een circuit heeft gereden.

Iedereen kan meedoen en  
is dus welkom!!!!

Jij  komt toch ook!

Aan alle leden, 

Realisatie: Breedbeeld Communicatie - www.breedbeeld.nl



Navigatie:
Cursus BaseCamp

Tevens is de vraag gekomen of er een 
cursus BaseCamp gegeven zou kunnen 
worden door Waypoint uit Notter. Wel 
bekend bij iedereen met een Garmin 
Navigatie!
Uiteraard is dit mogelijk!!

Bij voldoende deelname kan door de 
grote drukte bij Waypoint binnen een 

termijn van 2 maanden een avond 
georganiseerd worden.

Om hier de komende zomer nog wat 
aan te hebben, lijkt het wenselijk u zsm  
op te geven.

De kosten zullen tot een minimum 
beperkt worden.

Medewerking 
gevraagd:
Als organisatoren van het festijn 
dat op 18-05 zal plaatsvinden, 
willen wij graag een overzicht van 
wat er ingebracht gaat worden 
t.b.v. de tanktasverkoop.

Dit om te zorgen dat iedereen die 
wat wil verkopen, daar ook de 
mogelijkheid voor krijgt.

De ruimte die we hebben is helaas 
beperkt, vandaar dat een overzicht 
van de spullen noodzakelijk is.
 
Iedereen die spullen heeft om 
te (laten) verkopen tijdens het 
jubileumfeest op 18-05 bij 
de tanktas verkoop, worden 
verzocht er zorg voor te dragen 
dat het enkel spullen zijn die 
motorgerelateerd zijn.

Dit om te voorkomen dat er een 
teveel aan spullen overblijft,  
na afloop van deze dag.

Het Bestuur

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl


