Motorchallenge 2019

Bekijk de webversie

Ter info voor de challengers

MyRouteApp
Hebben jullie hem al? My Route
App ofwel MRA. De basisversie is
voldoende en deze is voor noppes
nada en voor niets te downloaden
voor de pc, Androïd en Apple
producten. Met dit routeprogramma
worden de routes verspreidt en het
voordeel is dat deze routes
gemakkelijk overgezet kunnen
worden op de navigatiesystemen.

Hallo Challengers,
Daar is ‘ie weer: de nieuwsbrief
van mei!

Nog 48 dagen
Nog 1.133 uren
Nog 67.952 minuten
Nog 4.077.089 seconden…….
Nog even wachten dus....
Communicatie:
Zoals al eerder gezegd willen we meer gebruik
gaan maken van de website. (http://motorchallenge.nl/) Dat is hét kanaal waar informatie
op wordt verspreid. Denk aan nieuwsbrieven
zoals deze, maar ook algemene tips, het
Programmaboekje, routes etc. Kijk er daarom
regelmatig op want dan blijf je op de hoogte!

Gratis Check-up!
Door Verhoeven motoren wordt er een gratis
check-up uitgevoerd. Jouw motor wordt
nagelopen op een aantal essentiële punten. Dat
zijn:
banden controle (profiel en beschadigingen)
bandenspanning
remmen en remblokjes
ketting
olie

Binnen MRA kunnen “groepen”
gemaakt worden. Daar gaan jullie
ook aan toegevoegd worden. Jullie
horen dat wanneer dat gaat
gebeuren.

De kosten
motorchallenge
Deelname!
Het rijden en groepjes
Je mag natuurlijk zelf naar de plaats
van bestemming rijden maar de
vorige keer hebben we gesproken
over voorrijders. Daar kan en mag
je gebruik van maken. Jerome,
Theo, Ger, Roy van der P, Paul en
Ruth hebben dit op zich genomen
en “wij” zijn benieuwd of er al
groepjes ontstaan zijn.
Dat is niet zomaar nieuwsgierigheid:
wij zouden dat graag vóóraf al willen
weten zodat we daar in de planning
met voorrijders rekening kunnen
houden. We weten dan of er genoeg
voorrijders zijn én we kunnen dan
ook plaatsen van vertrek op elkaar
afstemmen.
De vragen zijn dus:
Zit je al in een groepje?
Heb je een voorrijder nodig?
Is er al zicht op van waar er
vertrokken wordt?
Kunnen er nog reizigers bij
aansluiten?

Het is helder dat deze gratis service best wel
gespreid moet plaatsvinden. Maak daarom snel
hiervoor een afspraak. Dat kan je doen via de
mail (info@verhoevenmotoren.nl), of even een
belletje naar 0487-596626 of 06-9707710.
Vanzelfsprekend is deze service alléén voor de
deelnemers aan de Challenge van 2019.

Willen jullie Berrie daarover
informeren? Kan per mail of via de
app. Alvast bedankt!!!

Met geöliede groetjes,
Berrie

Routes
Vorig jaar hebben wij voor de eerste keer géén routes
verstrekt: we werkten met “verschijningspunten” waarbij
iedereen zijn eigen route kon bepalen. Dat werkte best goed,
maar we kregen feedback dat het ook wel heel erg handig en
fijn is als er al routes op de plank liggen die de Challengers
kunnen gebruiken.
Daarom komen zij weer beschikbaar voor Garmin en TomTom.
Sterker nog: ze zijn al klaar en als het goed is op beide systemen gesynchroniseerd. Zoals
gebruikelijk wordt pas de avond voor vertrek de route van de heenreis verstrekt. Op de plaats
van bestemming volgen de routes voor de andere twee dagen. Op de dag van vertrek kan
iedereen voor zichzelf bepalen hoe de terugreisroute gaat zijn.
Je kan de routes van ons afnemen, maar als je als groepje zelf een andere route wil rijden staat
jullie dat natuurlijk vrij. Als jullie voor de prijzen willen gaan zal je wel weer langs bepaalde
poortjes moeten rijden.
De routes gaan we ook kenbaar maken op de site en via de app. Dat zullen linkjes worden naar
het programma MyRouteapp (MRA) Een erg handig route programma wat gratis (basis
abonnement) te downloaden is op je pc, tablet en smartphone. Het is daarna reuze gemakkelijk
om deze routes op je eigen navigatie te downloaden. Jullie zullen over een tijdje binnen MRA
toegevoegd worden aan de groep Motorchallenge 2019. Jullie horen dat wanneer dat gaat
gebeuren

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@motor-challenge.nl toe
aan uw adresboek.

