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Website: www.demegafoon.nl

Hallo Leden,
Effe een berichtje over de website.
 
Goed om te horen dat er steeds meer 
leden gebruik maken van de website 
(gemiddeld zo’n 40 bezoeken per dag).

Dit komt deels doordat we nu in staat 
zijn om op een simpele manier route’s 
in te bouwen die (alleen voor leden) te 
downloaden zijn.
Maar ook omdat leden hun eigen 
activiteiten ( de crt ) kunnen bewonderen 
middels de filmpjes die geplaatst zijn.
ERRUG leuk om naar te kijken.
 
Nog geregeld hoor ik (vaak te laat) dat 
de leden niet op de website kunnen 
komen. De oorzaak is vaak doordat ze 
niet onthouden hebben hoe het werkt.
 
Heel simpel:
je inlognaam: bijv. Jos Gensen       
(zoals hiervoor 2 hoofdletters en de rest 

klein met hiertussen één spatie )
het wachtwoord: bijv. 7391 SK            
(zoals hiervoor 4 cijfers één spatie en 
twee Hoofdletter )
 
Als je op het beveiligde gedeelte voor 
leden wilt is het wachtwoord:       
demegafoon2014     
(allemaal kleineletters en 4 cijfers )
Zo zijn alle leden ingevoerd in de 
website.   
Zo gauw als je bent ingelogd is het 
mogelijk en verstandig om een eigen 
wachtwoord in te voeren.
Als je dit al gedaan hebt dan moet je dit 
wachtwoord natuurlijk wel onthouden.
 
Succes en laat je niet door een 
wachtwoord afstoppen! Ik ben per mail, 
sms, wattsapp of telefoon bereikbaar.
( ook voor reisverhalen, foto’s en filmpje’s 
die geschikt zijn voor ONZE website )
 
grtn Jos.

Oproep:
Huishoudelijk regelement
Wie graag mee wil denken over 
deze huishoudelijke reglementen 
wordt gevraagd zich aan te 
melden. Dit kan bij mij op  
f.huisintveld@gmail.com  
of bij Jeroen van der Veen  
jcgvdveen@hotmail.com 
Er zal dan contact met u worden 
opgenomen door Jeroen.

HET AANSTAANDE 
BEDRIJFSBEZOEK  
AAN DE FIRMA ARAI:

LAATSTE NIEUWS:
Na enige tijd, eindelijk weer contact 
gehad met de vertegenwoordiger 
van de firma ARAI.
Door de drukke werkzaamheden 
bij de diverse wedstrijden, 
waar zij voor de helmen van de 
verschillende binnenlandse en 
buitenlandse coureurs zorgen, was 
men er niet aan toe gekomen, een 
datum voor ons te plannen waarop 
wij bij hun op bedrijfsbezoek 
zouden kunnen komen.

Het voorstel van hun is nu om dit in 
September te plannen. Hierbij heb 
ik geantwoord dat wat mij betreft  
zaterdag 26 september een 
geschikte datum zou kunnen zijn. 
Voor iedereen die zich aangemeld 
heeft (of dat alsnog wil doen)!
Houd deze datum tot verdere 
berichtgeving vast vrij in je agenda!
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Mijn reisverslag naar  
de TT op het Isle of MAN
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Na bijna 2 jaar is het zover!!!
We gaan naar het Isle of MAN op naar 
de echte TT!!

Woensdag de motor bepakt de laatste 
voorbereidingen zijn geweest, we gaan!!
De route liep van Twello naar Rotterdam, 
alwaar we inscheepten op de “pride of 
Hull” van Stena Line.
Voor het inschepen kom je al ladingen 
motorrijders tegen, die dezelfde mooie 
trip gaan maken, tijdens  het inschepen 
zit de sfeer er al goed in! Iedereen 
helpt elkaar met het vastzetten van de 
motoren, waarbij iedereen zijn eigen 
verhalen heeft waarom naar “Man” te 
gaan. Sommigen die ik sprak waren al 
een aantal keren geweest, dan kun je wel 
raden, de verhalen komen los!  Na het 
stallen van de motoren op naar boven 
en de hut opzoeken. De meesten tref je 
na een lekkere warme douche weer op 
de verschillende delen van het schip. De 
een gaat lekker eten in het restaurant, de 
ander gaat naar de bar! 
Gezellig is het overal aan boord, live 
muziek, casino, bioscoop of buiten over 
de zee uitkijken!

Na een rustig verlopen oversteek (dat 
was een paar dagen ervoor wel anders! 
Storm met hoge golven, gevolg, velen 
werden zeeziek!! Gelukkig bij ons niet), 
komen we de volgende ochtend aan in 
het Engelse  Hull. Hiervandaan vertrekt 
iedereen naar Liverpool of Heysham 
alwaar de oversteek naar Douglas, 
de hoofdstad van het eiland Man, zal 
plaatsvinden.
Tja en dan denk je, als je gaat 
ontschepen, het wordt vast 1 lint van 
motorrijders onderweg naar de volgende 
boot.
Niets is echter  minder waar, na met een 
groep ontscheept te zijn vertrekken we 
volgens de route, richting Manchester/ 
Liverpool. Nog geen kwartier nadat we 
zijn vertrokken gaat de groep waarmee 
we rijden, van de snelweg af. Dan denk 
je bij jezelf hè moest ik er nu ook af?
Toch maar niet gedaan, maar de route 
verder vervolgd, even een stop voor een 
koffie en nog even tanken, ah we zijn 
toch niet alleen, na ons komen er een 
aantal mensen van de groep die eerder 
van de snelweg afgingen. Het bleek 
dat er al wat van hun eerder moesten 

tanken. Na ongeveer 3 uur aangekomen 
in Heysham (ritje van ong 250 km)

Aankomst in Heysham, jaja daar zie 
je iedereen weer, waarmee je in de 
ochtend van de boot bent gekomen. 
Terwijl je in Rotterdam je motor zelf 
vast moest zetten, verloopt het hier 
anders, het bootpersoneel staat al 
klaar en dirigeert ons naar de plek, 
waar je moet aansluiten en hup, een 
stukje schuimrubber onder het touw 
en vastzetten die handel, strak achter 
elkaar, die weten echt wat ze doen!
(doen ze natuurlijk ook wel vaker haha)
We zijn er bijna!! Nog even 3,5 uur varen 
(het lijkt wel wandelsnelheid waarop die 
boot vaart) en dan zijn we er!
Douglas, de hoofdstad van het eiland!!
Tegen 18.00 uur zijn we van de boot en 
kunnen  we richting onze camping, die 
nog ongeveer 20 km verderop ligt.
Terwijl we door Douglas rijden, komen 
we al in de buurt van het circuit en 
hoor en zie je de brullende motoren 
voorbijkomen, de trainingen zijn 
begonnen!
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Na volgens de route een tunneltje te 
hebben gevonden waardoor we onder 
het circuit door kunnen, kunnen we 
het laatste stukje van de route naar de 
camping volgen. Vanwege de reeds 
gestarte trainingen moeten we via een 
aantal kruipdoor, sluipdoor weggetjes 
naar de camping. 
Daar aangekomen worden we 
ontvangen door Rob en Jolanda van 
Roon, de organisatoren van deze reis 
(die ook op onze jubileum dag waren)
Zij wijzen onze tent, waar we kunnen 
ontbijten, de telefoons op kunnen 
laden (zeer belangrijk) en de wc en 
douchegelegenheid.
Uiteraard daarna eerst de tent maar 
even inspecteren en inrichten, tja lekker 
kunnen slapen is ook wel prettig!
Kennismaken met de buren en alvast 
genieten van de voortgaande trainingen, 
tjee jaja daar zijn we voor gekomen, 
je ziet nu de filmpjes die je al vaak op 
youtube hebt gezien in het echt!
Tot ruim 21.00 duren de trainingen, 
waarna de marshalls die overal staan, 
de weg weer vrijgeven voor het gewone 
verkeer.
Dan begint het pas echt, iedereen stapt 
op de motor (zo lijkt het) en gaat zelf 
eens kijken of hij/zij ook zo hard rond kan 
gaan (buiten de bebouwde kom, is er 
geen max snelheid) en dat gaat door tot 
een uurtje of 01.00 dan wordt het over 
het algemeen rustiger, maar de nachtrust 
is van korte duur, vanaf een uurtje of drie 
komen de Ieren aan met de boot, die 

ook allemaal denken na het ontschepen, 
het is nu rustig, laten we ff een rondje 
knallen.
Dat gaat door tot tegen een uur of zeven 
het normale verkeer weer op gang begint 
te komen, daar heb je ook nog wel 
steeds mensen tussen zitten, die juist 
dat andere verkeer als extra uitdaging 
zien!! 
Wat een gekken!!
Zelf ook maar even een rondje op het 
circuit doen, maar met een gepaste 
snelheid en goed aan de linkerkant 
rijden, zodat zij die (soms met ware 
doodsverachting) sneller willen zijn, er 
maar even langs kunnen gaan.
Gelukkig hebben we het rondje helemaal 
compleet kunnen rijden, dat gold helaas 
niet voor iedereen.
Om alles toch een beetje in het 
gareel te houden wordt er door de 
politie veelvuldig gecontroleerd, even 
een hardrijder aanhouden, papieren 
controleren, technische staat van de 
motor controleren en even vermanend 
toespreken of een pittige bekeuring 
uitdelen.
We hebben ze tijdens die ronde allemaal 
gezien.
Op de mountaincourse zelf, daar geldt 
eenrichtingsverkeer, dan kan iedereen 
zich lekker uitleven, en ja hoor het zijn 
net dolle honden, iedereen gaat weer 
los,  GASSSSSS erop!!
Gestopt bij start/finish, waar ook het 
rennerskwartier is, en daar de boel 
verkend.

Tjonge wat relaxed hier, je kunt bij 
alle coureurs en monteurs meekijken, 
iedereen loopt gewoon rond en is 
aanspreekbaar, niks geen gedoe uit de 
hoogte, je kunt met iedereen een praatje 
maken. Dat werd gedemonstreerd 
door Steve Parrish, zelf oud GP rijder, 
wereldkampioen truckracen en huidige 
commentator voor de BBC tijdens de 
MotoGP wedstrijden. Overal stonden 
kraampjes met spullen waarop logo’s van 
de TT, je kunt het zo gek niet bedenken 
en het is er met een TT logo!

Na even wat gegeten te hebben maken 
we onze ronde af en gaan terug naar de 
camping. Douglas is als hoofdstad het 
meest gezellig, veel restaurantjes waar 
je lekker en ook betaalbaar kunt eten. 
Tevens zijn er ook voldoende winkels om 
eventueel spullen die je wilt inslaan voor 
op de camping te verkrijgen.

De volgende dag werden er wedstrijden 
gehouden voor de zijspannen en de 
junior TT.
Ook dat is weer een ware belevenis, wat 
een helden die bakkenisten!
Om zo kort langs stoepranden muurtjes 
en lantaarnpalen je hoofd en lichaam 
buiten de bak te steken!

Vervolg Isle of Man



Tips:
Bezoek de firma Motoport Zelhem 
en laat even weten dat je van 
“de Megafoon” bent. Zodat ze 
als sponsor van onze club, ook 
merken dat wij bij hun komen. 
(Brinkweg 15a Zelhem)

Gamma Racing Day op het circuit 
van Assen op 02-08 met het beste 
op 2 en 4 wielen. (kijk voor meer 
info op TTcircuit.com)

Zondag  20-09 Komen de British 
Superbikes weer naar het TT 
circuit in Assen. (Spanning en 
Sensatie gegarandeerd)

Op 28 en 29-11 zijn er weer 
(zoals een aantal jaren geleden) 
Strandraces op Scheveningen. 

Voor de game liefhebbers is er een 
nieuwe game ontwikkeld “RIDE” 
deze is gemaakt door de bekende 
fabrikant Milestone.

Voor liefhebbers van racefilms:
“ROAD” de film over de 
legendarische familie Dunlop en de 
door hen verreden straatraces en 
het leven er omheen.

12 o Clock Boys, over 
motorbendes en wheelies.

Kijk eens op youtube.com/
deknmv voor info over alles wat 
met motorrijden te maken heeft, 
van onderhoud tot routes en van 
trainingen tot evenementen.

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

Praktisch tot geen vering in zo’n zijspan 
en dan toch met de wieltjes los van de 
grond en weer neerkomen en gewoon 
doorgaan!
Allemaal mannen (soms vrouwen) met 
een passie voor motorrijden en een 
uit de hand gelopen hobby. Mooi om 
te zij in het rennerskwartier met elkaar 
omgaan, daar kunnen veel anderen een 
voorbeeld aan nemen. Het is daar niet 
ieder voor zich maar iedereen is er ook 
voor elkaar!

Weer een dag voorbij, gezelligheid troef 
in de avond op de camping. Even bij 
elkaar buurten,wat iedereen gedaan 
heeft die dag en wat de plannen zijn 
voor de volgende dag.
Zo kom je achter leuke plekjes om 
trainingen of wedstrijden te gaan 
bekijken, iedereen heeft zo zijn eigen 
plekje ontdekt, erg leuk!

Zo, vandaag gaan we een rondje Man 
maken, even zorgen dat we op tijd aan 
de andere kant van de baan zijn, zodat 
wanneer de weg weer wordt afgesloten, 
wij in ieder geval lekker door kunnen 
rijden.
Even een museum pakken over de 
geschiedenis van het eiland (waarin 
tevens een doorlopende tentoonstelling 
over de races, met speciale aandacht 
voor de legendarische familie Dunlop, 
met voorop Joey Dunlop) Hier stond in 
een deel van het museum een aantal 
motoren van winnaars van de TT 
waaronder 3 motoren van Joey Dunlop 
en van Guy Martin èèn van die andere 
meervoudige winnaars van de TT. Ook 
kon je hier kijken naar de film “Road”, 
die ook over het leven van de familie 

Dunlop gaat, deze geeft je een indruk  
waarom mensen elke keer maar weer 
hun leven in de waagschaal stellen om 
hier te kunnen racen.

Het rondje eiland is met de nodige 
pauzes goed in een halve of driekwart 
dag te doen.
Als je in een keer door zou rijden doe je 
het in anderhalf à twee uur. Uiteraard zijn 
de binnendoor weggetjes altijd mooier 
en zie je meer van het eiland, waardoor 
het ook voor mijn vrouw (die deze reis 
besloot achterop te gaan in plaats van 
zelf te rijden) een  leuke belevenis is 
geweest.

Na de nodige dagen races te hebben 
gekeken en het eiland te hebben 
verkend, was het woensdag weer tijd 
om de terugreis te aanvaarden.
Het afscheid was allerhartelijkst, zowel 
van de anderen die we tegengekomen 
waren en nog niet huiswaarts keerden 
tot onze reisleiders, Rob en Jolanda van 
Roon toe!

Net zoals de heenreis waren we op 
de terugweg ook niet de enigen, ook 
daar kom je weer mensen tegen die je 
al eerder hebt gezien, waardoor het al 
gauw weer gezellig werd op de boot 
naar Heysham.
Daar aangekomen hadden we alle tijd 
om naar Hull te rijden, want ook daar 
zouden we met de nachtboot teruggaan 
naar Nederland.
Gelukkig verliep ook hier de reis weer 
zonder problemen en kwamen  we weer 
uitgerust en voldaan terug in Nederland. 
Nu nog even naar huis en “Man” is weer 
verleden tijd.

Vervolg Isle of Man



Vaderdag in Twello!
(zoals ik het heb ervaren)

Enige tijd geleden heb ik een 
uitnodiging ontvangen van de 
ondernemers van Twello Centrum, 
waarin gevraagd werd om met leden 
van onze club, deze dag op te fleuren.
U heeft dit meegekregen via de mail, 
waarna ik de organisatoren heb 
aangegeven dat wij onze medewerking 
hieraan willen verlenen. Gelukkig 
meldden zich enkele leden aan, om 
hun motor daar neer te zetten en te 
showen, zodat het aanwezige publiek 
ook echt wat te zien zou hebben!

Zelf ben ik die zondag om ong.  
10.30 uur naar het clubhuis gegaan, 
om even wat spullen op te halen voor 
deze dag. Samen met een aantal zich 
aangemelde clubleden (iedereen die 
geholpen heeft nogmaals bedankt) de 
boel een beetje opgezet, waarna het 
kon beginnen. Besloten is om te zorgen 
dat voor iedereen die aan de ochtendrit 

heeft meegedaan, er koffie en een 
stukje appelgebak is. 
Helaas komen er door het slechte weer 
(de meesten waren al koud en nat en 
gingen vast naar huis (ook logisch en te 
begrijpen) minder leden naar het dorp 
als gehoopt!
Gelukkig konden we gebruik maken 
van de garage van kapper en clublid 
Bert Koolman (waarvoor nogmaals 
dank!) zodat we toch alles mooi droog 
konden houden.
Na de aanwezige leden die 
meegereden hadden of die zich thuis 
omgekleed hadden en toch nog even 
langs zijn gekomen, te hebben voorzien 
van koffie en appelgebak, kwamen 
de verschillende Muscle Cars langs 
die zich opstelden voor de Rabobank 
en door het laten brullen van hun 
grote v8 motoren, blijk gaven van hun 
aanwezigheid.
Met de opening van de diverse winkels, 
de aanwezigheid van de diverse tenten 
met motoren en live muziek, werd het 
best gezellig in het dorp

Helaas klopte er die middag, niets van 
de weersvoorspellingen en was het 
steeds een half uur droog en een half 
uur regen ipv dat het zoals beloofd 
tegen 2 uur droog zou zijn.
Gelukkig lieten veel mensen zich 
hierdoor niet weerhouden, om toch 
even langs te komen en de motoren te 
bekijken.
Er waren specials, eigenbouw 
motoren, voormalige race motoren, 
gerestaureerde motoren, live muziek en 
er waren een aantal American Muscle 
cars.
Het aantal bezoekers was mij erg 
meegevallen ondanks het matige weer 
en het tegelijk gehouden evenement 
op vliegveld Teuge. Het liep toch best 
door!
Hopelijk volgend jaar een vervolg hierop 
en dan met mooi weer!!  

Camping Um Gritt in Luxemburg

Het Megafoon pinksterweekend zit er 
weer op! Wat was het een geweldig 
gebeuren!!

Vrijdagmorgen was het verzamelen 
geblazen. Een ieder had zo zijn 
eigen ploeg opgezocht. Als ik het 
mag evalueren heb ik begrepen dat 
er 4 groepen waren: nl. groep 1 de 
wat rustige ploeg, groep 2 de snelle 
jongens en groep 3 de supersnelle 
jongens en tot slot de late groep die ’s 
middags vertrok.
In totaal waren er maar liefst 9 mannen 
en 10 vrouwen die meegingen…  ( 
36 Motoren ). Bij aankomst stond 
ons een verrassing te wachten nl. de 
tenten stonden reeds opgetuigd op het 
campingterrein. Een kleine delegatie 

was namelijk donderdag al afgereisd en 
had de tenten en bar reeds opgesteld! 
Dus bij aankomst een heerlijk koel 
biertje!! Super mannen en vrouwen.
‘s Avonds lekker spaghetti gegeten. 
Er was genoeg, dus ieder ging ‘s 
avonds met een volle maag slapen.

De volgende dag droog en mooi 
weer, dus op tijd uit de veren en na 
een lekker ontbijt werden de motoren 
weer aangetrapt. Voordat we de Route 
gingen rijden zijn we met Jan naar 
het Plateau gereden…  De laatste 
400 meter hierheen was behoorlijk 
bergopwaarts over een zand/grind 
pad wat voor ons zeer uitdagend en 
toch een overwinning was.  Hier een 
prachtig uitzicht op de Camping en 
op het iets verderop gelegen kasteel 
Bourscheid. 

Een ieder zocht zijn eigen tempo-ploeg 
op. Zoals altijd was er ook een kleine 
off-road ploeg. 

Er was zelfs een PRE-ONTBIJT groep 
die om 5 of 6 uur de boel aantrapte 
en plus minus 100 km voor het ontbijt 
achter de wielen had. Knap hoor. 
Maar om de woorden van Joan te 
gebruiken: “ik kon de verleiding om 
mee te rijden heel goed onderdrukken!!”
‘s Avonds na de rit de gebruikelijke 
barbeque. Lekker en meer dan 
voldoende. Na de avondmaaltijd 
hadden de 2 J’s een spel bedacht en 
een ieder werd geactiveerd om mee te 
doen en dat lukte zo waar. Veel lachen 
en hilariteit, maar goed geslaagd. 
Hierna uiteraard het gezellig samenzijn 
en een drankje bij het kampvuur. 

Vaderdag in Twello

Pinksterweekend 2015
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Eerste Pinksterdag weer het 
gebruikelijke ontbijt en lekker toeren. 
Henri had echt prachtige routes 
gemaakt. Na de avondmaaltijd hebben 
we samen besloten de grote tent alvast 
af te breken en lekker droog in de 
vrachtwagen te laden. Want er dreigde 
een buitje voor de volgende morgen.

Maandagmorgen was het dan weer 
zo ver. Inpakken en de vrachtwagen 
laden. Met vele handen is dat snel 
gebeurd. En zeker onder de bezielende 
leiding van Fred zat alles goed en 

transportvast in  de vrachtwagen.
Daarna met z’n allen weer op huis aan. 
Iedere groep had zo zijn eigen route. 
Dat is zonder ongelukken goed gegaan 
en we mogen met z’n allen op een zeer 
geslaagd weekend terugkijken.

Een ieder die zijn medewerking 
heeft verleend aan het slagen van dit 
weekend: HARTELIJK DANK!
Speciaal dank aan Jos en Jan voor de 
fantastische organisatie.
En zeker niet te vergeten Jan de Croon 
voor de ter beschikkingstelling 

van de broodnodige vrachtwagen.                
Ook hartelijk dank hiervoor.
 
Jan v.d. Pol

p.s. De campingbaas heeft met veel 
plezier onze reservering voor 2016  
genoteerd.                           

CRT mei 2015
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Net als afgelopen jaar hadden zich weer 
een aantal leden aangemeld om hun 
rijvaardigheid en snelheid te testen op 
ons nationale motorcircuit in Assen.
Dit jaar was ik zelf ook een van de 
gelukkigen om rond te mogen rijden.
Er waren zelfs leden gekomen om als 
toeschouwers te komen kijken (hoe 
geweldig!!) 
Vroeg in de ochtend afgesproken om 
met een aantal leden vanaf “de Baar 
trucks” te vertrekken en ons bij de 
anderen te voegen die afgesproken 
hadden bij het tankstation aan de 
snelweg, voor Heerde. Na een onder-
linge begroeting ging het richting Assen!

Daar verzamelden we ons met iedereen 
en werden de motoren af en uitgeladen.
Hierna volgde de begroeting van de 
mensen van de CRT (onder het genot 
van een kopje koffie) en de uitleg over 
het verloop van de dag.  De verdeling 
leerde ons dat we in drie verschillende 
groepen reden, elk met een eigen 
instructeur.
Deze nam daarna de taak over en 
vertelde ons in het parc ferme hoe hij 
het zou gaan doen. Afgesproken werd 
dat er 2 sessies zouden zijn waarop hij 
voorop zou rijden en de ideale lijn zou 
voorrijden. Hierbij werd er elke twee 
ronden gewisseld, zodat er steeds 2 
anderen kort achter hem konden rijden 
om zodoende de lijn te zien welke het 
meest ideaal zou zijn.

Na de tweede sessie werd het dan vrij 
rijden en zou hij in het veld meerijden, 
om ons na afloop van de sessie nog wat 
tips mee te kunnen geven.

In de eerste sessie waarin we reden 
was het al gelijk raak 3 tot 4 rijders van 
de baan!! (gelukkig geen gewonden en 
niemand van ons).
Hierdoor liet echter niemand zich uit het 
veld slaan en reed iedereen vol overgave 
zijn ronden op het circuit, achter de 
marshall (instructeur).
Na elke sessie van ong. 20 min, volgde 
een evaluatie en kwamen de verhalen 
goed los! Iedereen had zo zijn eigen 
beleving (voelden ons allemaal Valentino 
Rossi en als we zijn motor toch eens 
zouden hebben, wat zouden we dan 
hard zijn gegaan) over de ronden die hij 
gereden had.
Altijd na afloop konden de tijd uitslagen 
opgehaald worden en kon je jezelf 
vergelijken met de prestaties van de 
anderen. (zodat je jezelf beter vond 
als de ander of dat je motor toch niet 
helmaal goed was of jezelf niet lekker 
in je vel zat waardoor je even niet zo 
snel reed als die ander ha,ha, zo heeft 
iedereen zijn excuses). Bij mij was het 
de verontschuldiging dat mijn motor 
gewoon niet harder ging, tenslotte is het 
niet mogelijk dat een ander harder rond 
gaat als jijzelf, toch???? Ha,ha
Na de diverse sessies en verbeteringen 
van de tijden (of niet) kwam er te snel 

een einde aan deze superleuke dag!!
Ik heb ervan genoten, en te horen 
aan de reacties van de anderen heeft 
iedereen met veel plezier zijn rondjes 
kunnen rijden.
Helaas heeft er een van onze groep een 
(gelukkig, onschuldige) schuiver gemaakt 
(er waren er nog een paar die even naast 
de baan terecht kwamen, maar gelukkig 
niet vielen) 
De schade viel gelukkig mee (beetje 
grind in de kuip, een schaafwond aan de 
arm en een beschadigd imago) ook de 
motor kon gewoon weer verder nadat 
het grind er uit was geschud.

De dag werd afgesloten, zoals hij 
begonnen was. Een korte evaluatie een 
bedankwoord voor ons, omdat wij vanuit 
de club met een grote groep aanwezig 
waren (net als vorig jaar).
De uitnodiging voor september hebben 
jullie weer ontvangen, dus als je ook 
een keer of alweer een keer mee wilt, 
om je eigen aspiraties op het circuit te 
ontdekken, geef je dan alsnog op!!! Re
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