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Onze laatste Wedstrijd van dit Seizoen in Nunspeet.      
 

Het was dit jaar een prachtig weertje in Nunspeet. Een heel goed trialweertje. En dat wisten een 75-

tal trialrijders zeer te appreciëren.  

 

De uitzetters hadden een 

8-tal leuke non-stops 

weggezet die lekker lang 

waren en veel 

hoogteverschillen 

hadden. Maar ook het 

lastige zand was ruim 

voorhanden. Het was 

weer heerlijk sturen en 

gassen. En dat niet alleen 

in de non-stops. De route 

blijft toch een heerlijke 

bezigheid om de motor 

enigszins te ontkolen, 

laten we maar zeggen.  

 

 

 

De nieuwelingen die voor het eerst 

in Nunspeet met een CTN-trial 

meereden, hadden het ietsje zwaar, 

vanwege dat zand. Maar volgend 

jaar zijn ze er aan gewend en zul je 

zien dat met sprongen vooruit gaat. 

Wij wensen de Fam. In ’t Veld veel 

plezier toe bij de CTN-wedstrijden. 

En uiteraard ook Horst Kerkhof, 

Jack Lindenbergh en Alexander 

Arkmann, Welkom! 

 

 

 

De non-stops waren van een goed 

nivo, met hier en daar een 

blijvende moeilijkheid in enkele 

specifieke non-stops. We kunnen 

dit afleiden dat de rijders vanaf 

plaats twee tot voorbij de helft van 

de klasse strafpunten hadden die 

kort bij elkaar lagen.  

Het witte spoor begon bij 14 

punten, het blauwe spoor bij 15 
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punten (als eerste was Erik 

Gankema met 3 strafpunten) en het 

rode spoor bij 20 strafpunten (met 

Hans van Marwijk als eerste met 

slechts 3 punten). Dus het was goed 

uitgezet, want bijna iedereen had 

tweede kunnen worden.  

 

Als we deze wedstrijd vergelijken 

met die van vorig jaar en we kijken 

naar de rijders dan zien we een 

aantal rijders en rijdsters die veel 

progressie gemaakt hebben, zelfs in 

één jaar. Als we hier namen gaan 

noemen dan doen we mogelijk 

sommige tekort, dus moesten we de 

namen maar achterwege laten. We zien 

wel dat er aan aantal triallisten zijn, die 

zo’n beetje op de wip zijn gaan zitten om 

naar het gele spoor te gaan kijken. 

Enkelen hebben al een of meerdere keren 

geel gereden als de wedstrijd wat 

makkelijker leek. Ook hebben ze ook vaak 

oranje gereden; ingeschreven in rood en 

telkens een aantal non-stops geel gereden. 

Het feit dat je dit kunt doen of dat je een 

gedeelte geel pakt zolang je ook maar je 

eigen pijl rijdt is een heel prettige regel 

voor menig rijder en bevorderd ook de 

doorstroming, vanwege de 

oefenmogelijkheid.  

 

Blijft een leuke sport dit klassiek rijden met de regel van rijden waarbij men enkel op zijn eigen 

kleur pijl hoeft te letten. Of de eventuele overstap gaat lukken, zal de tijd uitwijzen.  

Van de blauwe rijders zullen er niet 

meteen rijders zijn die rood gaan 

rijden, denk ik.  

Mogelijk dat Barry Kramer het zou 

kunnen, als hij tenminste wat 

aanwijzingen zou krijgen. Aan 

enthousiasme ontbreekt het hem 

niet, maar met wat tips en tricks van 

een routinier zou het met sprongen 

vooruit gaan. Maar Barry rijdt en 

traint te weinig, iets wat overigens 

goed te snappen is als men bedenkt 

dat hij een hele goede en 

succesvolle “50 cc klasse” racer is. 

En dat heeft natuurlijk prioriteit. Hij 

heeft het racen waarschijnlijk van 

zijn oom Piet.  
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Het blijft interessant om te kijken naar de uitslaglijst. Wat opvalt is dat er rijders zijn die van de 

eerste tot de laatste ronde ongeveer gelijke punten blijven halen en de anderen die de eerste ronde 

veel punten hebben ten opzichte 

van de andere ronden. Zij zullen 

waarschijnlijk eerst moeten 

wennen aan het terrein of hebben 

wat moeite om de non-stop te 

‘lezen’. 

Ook frappant is dat de derde ronde 

voor menig rijder een toename laat 

zien van de punten. Of dit 

vermoeidheid of slordigheid is, 

blijft interessant om te achterhalen. 

 

Hopelijk is er volgend jaar weer een 

gelegenheid voor de klassieke rijders om 

weer eens te kunnen oefenen onder 

begeleiding van experts, om zodoende de 

meest te voorkomen fouten bij het 

trialrijden te verbeteren, zodat het rijden 

met sprongen vooruit kan gaan. 

Mogelijk doet Arnhem dit weer in 

januari, maar onze Duitse vrienden 

Gunnar Schulte en Herbert Braam hebben 

al iets opgezet voor de rijders van CTN 

om bij hen in Kleve (bij Nijmegen over de grens) in maart te komen oefenen en aanwijzingen te 

kunnen krijgen. Hiervan komt nog een apart bericht. Houd dus de website in de gaten! 

 

 

 

Bij deze willen we Henny van 

Woerkom bedanken voor het 

toezenden van een heleboel leuke 

foto’s van de wedstrijd in 

Nunspeet 
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Rest ons nog iets wat ons opviel in Nunspeet. Zelf rijdend op een van de oudere motoren met 

oudere techniek (zijklep) en zelf ook niet meer de jongste, komen we (waarschijnlijk) de jongste 

rijd(st)er tegen op het gehele terrein met een van de modernste techniek. Een trialmotor op een 

accuutje. En is het geen plaatje? Zowel het rijdstertje als het motortje. En dan te bedenken dat dit 

hyper modern motertje ook een klassieker zou kunnen worden met de tijd. 

 

O, ja, Jannie en Jennie, -en natuurlijk ook de uitzetters en controleurs- bedankt voor alle hulp en een 

zeer geslaagde dag, ook tijdens de avond met prijsuitreiking. 

 

 


