Verslagje van Nunspeet 2017
Barry Kramer was er weer eens een keertje met de Gold Star.
Het blijft een mooie machine. Barry is goed bij het origineel
gebleven, maar daardoor is de fiets erg zwaar gebleven en
een beetje niet zo goed handelbaar. Barry heeft nu enkele
keren een trial gereden en hij heeft daardoor nu genoeg
kennis en ideeën voor aanpassingen. We zijn benieuwd wat
er na deze winter terugkomt.
In tegenstelling tot het gewicht van rond de 140 kg is de
Honda van ?? Een leuke opgebouwde trialfiets. Ook hij heeft
getracht bij het origineel te blijven met enkel de nodige

(mooie) aanpassingen om goed te kunnen triallen. De bandenmaat met
17 en 19 inch velgen was/is uitzonderlijk. Dit was de maagdentrial voor
Honda zogezegd.
De keer, maar helaas weten we nu nog niet, hoe het is bevallen.
In ieder geval: ?? welkom bij de club.
Om half twaalf hield Gerrit de rijdersbespreking en konden we
van start.
Dit jaar
geen
pauze,
dus
konden
we nu
wel vier
ronden
rijden,
voordat
het te donker werd in het bos.
Het weer was prachtig en de dag begon zonovergoten, hoewel
niet zo warm. Deze mensen hierboven kijken niet zozeer in de
verte naar Gerrit, maar ze zien hem niet staan vanwege de zon.

De secties waren prima. Van een constant niveau en lekker lang. En als je een keer met nul gereden had, moest je de
volgende ronde toch weer alles uit de kast halen om toch weer foutloos te rijden. De ene kleur had meer punten dan
een andere kleur (wit iets te veel), maar niemand heeft opmerkingen gemaakt dat het niet goed was. Wel hebben
veel mensen gemeld dat ze een prima dag in de bossen gehad hadden. Dus nu weer een jaar wachten tot het
volgende jaar.
Ondertussen hadden Coriene en
Bertha de prijzen klaargezet
voor de prijsuitreiking later die
avond. Daardoor konden we op
tijd beginnen met de
prijsuitreiking.

Zoals gezegd scheen de zon
overvloedig in het begin van de trial, zodat we de pijlen nog enigermate goed konden zien, maar toen er wolkjes
kwamen vielen de gele en rode pijlen
bijna niet meer op tussen al die gele,
rode en bruine bladeren. Die
hoeveelheid bladeren zorgde er ook
voor dat er niet echt een spoor viel
waar te nemen naarmate de trial
vorderde, zodat het leek of je telkens
de eerste ronde reed. We zullen er
toch maar eens iets van zeggen dat
ze in Nunspeet eerst de secties vrij
moeten maken van bladeren, da’s
toch geen doen zo.

Velen die iets te laat binnen
kwamen en niet op de wolkjes
gelet hadden, zijn goed nat
binnen gekomen. En na een
uurtje flink regenen, zag je niet
meer zoveel dat er die dag een
goede trial geweest was, daar in
het bos.

Alle controleurs, dames van de telling en de kantine en de organisatie van Nunspeet: Bedankt namens de gehele
goegemeente.

