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Verslag Plonkers 2011 
 

Zoals vaak tijdens het Plonkersweekend was het mooi nazomerweer. Goed om te triallen: niet te 

warm, maar een zeer aangename zonnige temperatuur. Dit was uiteraard ook het geval voor de -

opvallend vele- bezoekers dit jaar. Zij zagen om 12.00 uur de start van een kleine 100 man/vrouw 

als triallist of zijspanrijder/bakkenist(e). Ongeveer de helft hiervan waren actieve CTN-rijders.  

 

 

 

Bij het inschrijven voor de trial, dat goed 

begeleid werd door Thereus Bartels (die ook 

voor de veertigtal controleurs had gezorgd) 

kregen alle Pré’65 rijders te horen dat zij ook 

dit jaar weer eerst hun motor moesten laten 

wegen. En daar zagen zij een knap staaltje 

techniek, dat helemaal niet leek op dat van de 

andere keren. In plaats van de twee 

personenweegschalen en een plank, was er nu een 

heuse constructie waar de motor automatisch 

vastgehouden werd. En geen weegschaal te zien, maar 

wel een kabeltje! Naar een heuse computer! We 

kunnen dus zeggen dat de klassieke trial hiermee zijn 

intrede heeft gedaan in de moderne tijd. Wat een 

vooruitgang, we blijven niet stilstaan: we evolueren. 

 

Nu we Thereus vermeld hebben -als een van de 

vrijwilligers die zich vanaf het begin ingezet hebben 

om de Plonkers tot een festijn te maken-, is het 

misschien toch even op zijn plaats om al die anderen, 

die achter de schermen van alles doen, die we dus 

eigenlijk nooit ‘zien’, even te bedanken. Een van die 

mensen is Jan van de Ende (L op foto). Als er iets te 

doen is, is hij er. Om voor van alles te zorgen, 
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gevraagd en ongevraagd. Zonder wie-dan-ook binnen de MCA tekort te willen doen, is hij zo’n 

clubman die er altijd is, om te werken, die er 

voor zorgt dat er veel geregeld is zonder het 

te moeten bespreken, een echte Clubman 

waar een club niet zonder kan. Ook als er 

niemand op het clubterrein is, is hij nog 

doende voor de club.  

 

Als we meerdere namen noemen, zullen we 

er ongetwijfeld enkele vergeten, dus willen 

we allen -die het zelf ook wel weten- 

namens CTN en ook namens allen die er 

komen triallen (en crossen) Jan en alle 

anderen -die hij nu even vertegenwoordigd-, 

Hartelijk Danken voor hun inzet, zodat wij 

van tijd tot tijd een geweldig weekend 

hebben op de hei. 

 

 

Van de trial -in het algemeen- heeft de 

redactie niet veel meegekregen. We waren er 

wel, maar we hadden wat haast, omdat we om 

4 uur bij de Speedtrial moesten helpen. 

Daarom was de gehele redactie als eerste weg 

om vervolgens in 7 non-stops als eerste erin 

en erdoor te moeten. Ook de tweede ronde 

hadden we nog 4 secties waar we als tweede 

er door moesten. Zoveel tijd hebben de rode 

en gele rijders dus nodig. Uiteindelijk braken 

we het wedstrijdrecord (denken we) en 

hadden we vier ronden verreden tegen de 

enkele, hele snelle, blauwe rijders, die drie 

ronden moesten rijden. 

 

Wat we wel na afloop hoorden, 

was dat alle sporen goed waren. 

Alles was (bijna) met nul te 

doen, maar in elke non-stop 

moest er goed gereden worden, 

want overal lag de ‘vijf’ op de 

loer. Ook het nivo was helemaal 

goed. Het waren overal ruime 

non-stops, met het lint vaak op 

enkele meters (hoewel je daar 

uiteraard, vaak niets aan had). 
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Wat er nog te vermelden was, is dat er weer een mooie 

Pré’65 motor aanwezig was.  

Dit was de stijfframe Triumph versie van Udo Thijssen. 

Eigenlijk is het jammer dat hij uit Duitsland komt, want 

daarom kunnen we hem en de mooie motor veel te 

weinig zien bij onze trials.  

 

 

Ook hebben we nog een mooie Kawasaki gespot, zij het niet meteen op de baan. 

 

 

Ton Jacobsen reed voor het eerst 

de Plonkers mee op de geleende 

AJS van Rob Petiet (elk jaar mag 

iemand op zijn fiets rijden, op de 

dag dat hij controleert). Hij had 

veel strafpunten maar ook veel 

schik in de sport gehad, zo 

vermeldde hij. 

 

 

Een ander opmerkelijk feit was de 

inschrijving van de ‘familie’ van 

Saane bij de zijspannen. Dat Rene 

en Jolanda in een pracht van een 

klassiek Montesa-span rijden, dat 

weten de meesten wel. Ook dat 

Rob en Bram met een moderne 

Montesa-variant rijden is bekend, 

maar dat nu –voor de eerste keer 

inzijn leven- ook vader Chris bij 

Frans Termohlen in de bak ging 

zitten, was nieuw.  

Hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben, wat ze Chris beloofd hebben, blijft onduidelijk, maar lol 

hebben ze met z’n allen wel gehad. Telkens als Frans en Chris de sectie ingingen kregen ze van 

minsten vier familieleden luidkeels aanwijzingen, wanneer ze wel of niet gas moesten geven, 

draaien, en zo. Niet dat beiden zich daar veel van aantrokken –naar onze waarnemingen-, maar na 

afloop was de gehele familie zo moe van het lopen, aanmoedigen en aanhoren, dat ze niet meer aan 

de Speedtrial konden deelnemen. En we hadden nog wel een speciale prijs voor de zijspannen. 
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Op de zondag was de start al om 10 uur en weer had de redactie geen tijd om alles te bekijken en 

vast te leggen. Maar nu was dit, omdat ze alle tijd nodig hadden om hun hart weer tot bedaren te 

brengen bij het zien van al die moeilijkheden in de non-stops. Was het zaterdag één grote speedtrial 

en qua punten nog goed gegaan ook, zij vonden het tijd worden om het gele spoor op te zoeken. En 

dat bracht weer veel zoeken met zich mee, om een ander spoortje te zoeken, wat er vaak niet was. Je 

moet er gewoon doorheen! Maxima zou zeggen: “een klein beetje dom”. En gelijk heeft zij. We 

eindigden beide zowat als laatste (maar we hebben wel veel voldoening gehad). En er werd ook nog 

één beker gewonnen: voor de eerste en de laatste plaats! 

 

 

Ook vandaag waren er nieuwe rijders en ook zij 

hebben veel plezier en een zware dag beleefd, 

want zo voor de eerste keer in dat zand valt 

voorwaar niet mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Schulte heeft uiteindelijk de overstap gemaakt 

naar blauw, denken we. Zaterdag was hij met de MZ 

eerste geworden met Wit en slechts 1 strafpunt. Dat 

deed hij zondag weer maar dan in blauw. Goed 

gedaan Henk! 
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Die het vaak ook wat moeilijk had en 

menig voetje bij moest plaatsen, was 

Peter Weeink op zijn nagenoeg originele 

stijfframe Matchless. Gewicht 143 kg!! 

Hier was het probleem de originaliteit, 

want vroeger waren ze allemaal met 

weinig grondspeling. 

 

Ook nu waren de non-stops prima met 

twee nieuwe secties en de andere zes 

aangepast. Alleen over non-stop 6 (een 

nieuwe) waren opmerkingen. Er was een 

stuk bijgemaakt doordat er kleine 

boompjes gekapt waren, maar menigeen 

vroeg zich af waarom die dikke bomen 

moesten blijven staan, want zij stonden in het parcours goed in de weg. Daar is menig strafpuntje 

gescoord. Maar wel een mooie secties voor mooie foto’s. Zie de foto’s van Antoinette. 

 

Rene in ’t Veld is met twee bekers naar huis gegaan. Hij heeft twee maal overtuigend gewonnen 

van de rest. Voor iemand die nog geen jaar meedraait met CTN een mooie prestatie. 

 

Bij de oudste motoren was het malheur 

vandaag. Udo moest met de Triumph stoppen 

vanwege krampen en de Norton van Jan Sr. had 

voor de laatste drie secties geen vonkjes meer. 

Hij heeft de wedstrijd wel uitgereden op de 

andere (hele zware) motor: de Triumph Twin 

van Junior. 

 

Het was weer een heerlijk weekendje op de hei, 

met Dank aan de controleurs, uitzetters, 

organisatie en allen die meegeholpen hebben. 

 

 

Tot volgend jaar. 

 

 

 

 

 


