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AANBIEDING LEDEN M.C, PROMOTIE

Verdien een joar contributie
ZATERDAG 31 MAART 2018
MOTORRIJVAARDIGHEIDSTRAINING OP HET CIRCUIT VAN
LELYSTAD I.S.M. MOTO SPORTIVO
Na het succes van vorig jaar gaan we weer voor een training naar Lelystad. Een
nuttige training aan het begin van het seizoen. Eigenlijk zou elke motorrijder 1 keer
per jaar zijn techniek lekker oo moeten fiissen Alle technieken die dez-e dag worden
geoefend, zijn ook op de openbare weg toe te passen. Je ziet op deze dag allerlei
sooften motoren; van chopper tot racer. Het voordeel van een training op een circuit
is dat je zonder overig verkeer aan je voertuigbeheersing kan werken. De trainingen
worden gegeven door ervaren en gecertificeerde instructeurs.
Of je nu een beginnende of ervaren motorrijder bent, een circuittraining is leerzaam
en na afloop zal je merken dat je rijvaardigheid een stuk verbeterd is. Het is
misschien een van de laatste keren dat de training op het circuit van Lelystad wordt
gegeven
Tijdens de rijvaardigheidstraining worden de volgende ondenruerpen behandeld:
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Bochtentechniek o.a. meer hellingshoek gebruiken
Kijktechniek
Rijtechniek o.a, kleine en grote slalom
Remtechniek

NORMALE PRIJS € 1-79,- P.P.
LEDEN M.C. PROMOTIE € 1.39,- P.P.

Bochtentraining Gircuit Lelystad
(BRT) Bochten Rijvaardigheidstraining en Motorbeheersing
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Dit is een bochtentraining en/of met motorbeheersing op het PVI in Lelystad (Centrum voor
l-{andhaving en Mobiliteit van de politieacademie aan de Eendenweg 12 in Lelystad, in de
volksmond het Politiecircuit of PVI).
Deze trainingen vinden plaats van 8.30 - 16.30 uur en zijn incl. een goed verzorgde lunch.
Een half uur voor aanvang wordt er verzameld.
De nationale politie heeft goedkeuring verleend voor de trainingen op het circuit in Lelystad
in 2018.
Hoelang dit blflft is ons niet bekend. Helaas gaat het circuit in de toekomst sluiten i.v.m.
uitbreiding van vliegveld Lelystad.
De data van de trainingen in 20í8 zijn:
Zaterdag 31 maart 2018
Vrijdag 18 mei2018
Vrijdag 8 juni 2018
Vrijdag 29 juni 2018
.. Zaterdag 4 augustus 2018
Vrijdag 7 september
Zaterdag 29 september 2018
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ln de ochtend zullen we tijdens de trainingen
werken aan motorbeheersing d.m.v.
oefeningen van 9.00 - 12:00 uur.
ln de middag rijden we tot 3 uur lang de nodige rondjes op het circuit.
Regelmatig wordt er gestopt en ontvang je
feedback over jouw manier van rijden.
Het circuit zullen we zowel rechtsom als
linksom rijden.
We trainen onder begeleiding van jouw
instructeur:
- Bochtentechniek,
- KijKechniek,
- Stuurtechnieken
- Zithouding
Je zult merken dat het andersom rijden van het circuit een heel andere dimensie geeft aan
de bochten.
Na deze middag heb je het rijden van bochten tot in je haarvaten onder controle.
Van 16:00 - 16:30 afsluiting van de training en uitreiking van je certÍficaat.

