
Verslagje Apeldoorn augustus 2017 

Op de route naar Apeldoorn hadden we de nodige onplezierige zaken aan de hand. Omleidingen en regen, dus toen 
we met een extra drie kwartier in Apeldoorn aankwamen waren we niet meer de eerste. Bertha was er ook al , dus 
met het inschrijven konden we snel beginnen.  

Marcel had veel werk verzet, samen met enkele 
anderen, om zeven secties weg te zetten. Ook 
stond de koffie al klaar en dat was prettig na de 
nattigheid en file onderweg. 

Op een of andere manier was het de trialclub 
gelukt om ook de andere zijde van de geluidswal 
bij het terrein te betrekken, zodat er zeven 
grotere secties weggezet konden worden in plaats 
van de gebruikelijke zes. 

Om 12 uur konden we beginnen met mooi weer, 
na een rijdersbespreking van –John- de nieuwe 
voorzitter. CTN’ers had hij nog nooit toegesproken 
maar het ging hem goed af. CTN’ers wennen snel. 
Daaropvolgend werd nog even het probleem van Hau-Bedburg ter sprake gebracht. Onze wedstrijd die voorzien was 
voor de 19de november kon/kan niet doorgaan omdat er niet voldoende controleurs zijn, vanwege andere 
verplichtingen. Er was de mogelijkheid van 26 november en 3 december om daar te rijden.  Omdat er op 3 december 
e.e.a. gebeurt in den lande, was het voorstel aan Herbert om de 26ste november de wedstrijd te verrijden. Of dit zo 
doorgaat maken we nog bekent. 

Na al dat gepraat konden de 33 rijders van start gaan. Dit jaar –vanwege de wedstrijd in de zomervakantie- waren er 
minder rijders. En dat is logies, dus volgend jaar maar weer in mei houden. Er waren eigenlijk geen opstoppingen, 
enkel bij NS 6. Die was erg lang, maar met de hulp van Tony en Bernd liep dat daarna ook vlotjes. 

 

  



De secties waren aangepast aan het weer  kunnen we zeggen. Het was vochtig en warm, en daar ga je van 
transpireren, dus dat hoeft niet ook nog eens te gebeuren door het triallen. 
Veel rijders kregen de plaatsing naar gelang ze strafpunten hadden. Hoewel er altijd weer mensen zijn, die zich daar 
niet aan houden. Kijk maar naar de uitslag. 

Omdat er minder rijders waren, 
verliep alles vlotjes en dat was 
een gelukje, want toen de 
controleurs aan hert opruimen 
waren, brak er een echte 
hoosbui los. Zij die verder op 
het terrein waren moesten met 
z’n allen onder een enkele 
paraplu, of echt nat worden. 
Nadat het weer zo’n beetje 
droog was konden we de 
daguitslag bekend maken, 
nadat we eerst alle controleurs, 
de uitzetters, de dames van de 
administratie en de dame in de 
kantine en natuurlijk 
TCApeldoorn hartelijk bedankt 
hadden. 

 

De luitjes van Apeldoorn hadden later op de 
dag nog hun jaarlijkse BBQ en een deelnemer 
daaraan had even naar de trial gekeken en 
bedacht dat je met zijn Honda wel aan de trial 
mee kon doen volgend jaar (zo is ons verteld). 
De voorvork leek veel op die van Paul Schimmel 
(en die kon goed rijden) dus dat zat wel goed 
en voor de rest waren er enkele 
aandachtspuntjes.  Moet kunnen.  

 

 

 

Dank aan allen, die voor een geslaagde dag gezorgd hebben.. 

 


