Beste clubleden,
Onze Club Pan-European Nederland heeft veilig motorrijden hoog in het vaandel staan. Veiligheid voor
jezelf als bestuurder van een Honda Pan European, maar ook voor de omgeving. Om deze reden tracht
de Toercommissie zo mogelijk 2-jaarlijks een VRO cursus te organiseren, die bijdraagt aan het verhogen
van de rijvaardigheid van ons als bestuurder.
Deze rijvaardigheid komt zowel tijdens onze privé-ritten, maar ook tijdens clubritten en -reizen van
pas. En dan praten we in het laatste geval over het rijden zowel in Nederland als in het buitenland,

waarbij bergen en (haar)speldbochten altijd hoog op het programma staan. Bij rijvaardigheid gaat het
om motorbeheersing, zowel bij lage als hoge(re) snelheid en onder verschillende omstandigheden en
wegdek.
De Toercommissie heeft nu drie mogelijkheden van een VRO-cursus op het oog:
(1) Vanuit KNMV is beschikbaar:
Een eendaagse training ergens op een locatie in Nederland, de cursus “Beter door de bochten”
waarbij motorbeheersing (sturen, remmen, straatje keren, etc.) in belangrijke mate aan bod
komt. Kosten + € 250,--. Zie website KNMV opleidingen.
(2) Via andere aanbieders is beschikbaar:
Een weekend training in het buitenland (bijv. Eifel/Sauerland) om met name de rijvaardigheid
van het rijden in de bergen te verhogen. Kosten + € 350,--.
Uiteraard is aan deze 2e optie voor u een hoger prijskaartje verbonden. Immers er worden twee
overnachtingen (vrijdag op zaterdag/zaterdag op zondag) gepland en de kosten voor het
inhuren van een of meerdere gediplomeerde rijinstructeurs zijn ook hoger.
(3) Een van onze toercommissarissen met veel rij- en trainingservaring biedt een mogelijkheid aan
om op low-budget basis een trainingsweekend onder eigen beheer te willen organiseren.
Maar waar het uiteindelijk om gaat is, waar u als clublid het meeste rendement uit zult halen. En zeker
is, dat als u als clublid bijv. meegaat op de CPEN reis naar de Harz en mogelijk ook naar Noorwegen, u
ongetwijfeld haarspeldbochten en hellingspercentages tot 20% krijgt voorgeschoteld.
Om deze reden wenst CPEN eerst een enquête te houden om te peilen waar de voorkeur naar uitgaat.
Deze enquête wordt geplaatst op onze website met het verzoek om antwoord te geven op een van de
vermelde opties.
1.
2.
3.
4.

Eendaagse VRO-training in Nederland,
Weekend VRO-training in het buitenland,
Een weekendtraining door een van onze eigen TC commissarissen op low budget basis,
Geen belangstelling.

Op grond van de uitkomsten van deze enquête kan de Toercommissie gefundeerd voorstellen aan het
Bestuur doen voor het plannen en uitvoeren van bedoelde VRO-training, bij voorkeur voorafgaand aan
of in het begin van het nieuwe motorseizoen 2020. Omdat januari bijna alweer om is, is het wenselijk
dat u de enquête invult vóór 15 februari a.s. om het e.e.a. te kunnen regelen en afspraken te kunnen
maken voor een definitieve aanmelding.
Wij rekenen op uw medewerking.
Club Pan-European Nederland
Toercommissie

https://www.club-pan.nl/vro-enqu-te/621/6332/

