Verslagje van de mooie trial te Lochem.
Toen we in het bos te Lochem aankwamen stond er een Moto-Becane tegen een boom bij de ingang. De dissonante
helm suggereerde dat de motor er
rijdend aangekomen was.
Okee, maar wat doet die motor daar
echt?? Is het enkel een apart
vervoermiddel?
Was hij te koop?? Want het is een
mogelijke goede basis voor een
trialfiets. Beter als het uiterlijk
uitstraalde, lijkt het dat het een
grasbaanfiets is. Het
gereedschap/reserve-onderdelen
bergplaats was zeer apart uitgevoerd,
mogelijk vanwege plaatsgebrek.

Geert had -met Paul en Gijs- acht secties uitgezet op het mooie, en al lang gebruikte, trialterrein te Lochem. Midden
in het bos. Bertha was met José al bezig met de inschrijvingen, dus allemaal geen enkel probleem. Enkel de
controleurs was even puzzelen.
Doordat enkele mensen nog met vakantie
waren, anderen op het laatste moment
moesten afzeggen en weer anderen nog
enigszins anders onderweg waren, hadden
we niet voldoende mensen, tenminste zo
leek het. Maar uiteindelijk kwam alles
goed. Katja op NS1 had al toegezegd dat ze
wilde helpen, evenals Johan op NS3, Therus
op NS4, Willem op NS6, en Felix op NS7.
Ook Gerard Horenberg uit Lochem op NS8
had toegezegd.
Dus nog twee controleurs tekort. Nu had
Therus een vriend meegebracht om te
knippen.
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En na enig aandringen wilde Ton ook wel alleen
controleren. Vervelend voor Therus dat zijn
maatje weg was, maar wel erg prettig voor ons.
(voordeeltje, nadeeltje). En toen nog de laatste
non-stop. Op een of andere wonderlijke wijze
(Louis) was Rob aanwezig bij de trial. Hij kon
nog steeds niet rijden vanwege een blessure,
dus het was ook nu weer: de ene zijn nadeel is
de andere (ons) voordeel. Rob wilde wel
helpen. Gelukkig,.. alles bezet.
De nonstops lagen met de uitgang niet altijd
helemaal gelukkig voor de controleur (opgelost
door de rijder naar de controleur te begeleiden met een
lintje), maar de secties waren wel goed uitgezet. Mooie lange
secties met overal een goed niveau. Ook waren de locaties
weer enigszins anders dan andere jaren. Kortom alle
ingrediënten waren prima voor een mooie wedstrijd.
Menig rijder wist te melden dat ze een hele mooie,
sportieve, gezellige middag gehad hadden. De strafpunten
spreken dat niet tegen.
Toen de 43 rijders van start gingen scheen de zon. Wat kon
men meer wensen?? Nou, gewoon, dat het droog blijft!!!
En dat heeft het gedaan op enkele druppels na.
Maar die druppels waren genoeg om de controleurs van een
echte CTN-paraplu te voorzien, zodat ze droog konden
blijven, tijdens hun werk, nu maar ook de volgende keren (als
ze de paraplu tenminste weer meebrengen de volgende
keer). Toen de zon weer door de wolken en de bladeren
kwam kon je de paraplu ook als zonnescherm gebruiken. Een
beetje overdreven misschien, maar het werkt wel.

We hadden vier nieuwe deelnemers.
Op de foto zijn er drie te zien, en wel:
John van Oorschot, Monique
Haverkamp en Koen Hendriks.
De andere nieuwe deelnemer is Dick
ter Hoeven. (geen gelukte foto,
omdat Dick te hard reed en zodoende
alles bewogen was. Maar aan zijn
rijden te zien leert hij snel, dus de
volgende keer gaat die foto wel
lukken als hij stil kan staan, want de
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fotograaf is niet de snelste meer).
Of Dies Koenen en Randy Montoua eenmalig meegereden hebben of niet, is ons even niet bekend, maar dat horen
jullie de volgende keer wel weer.
Maar alle dame en heren: Van Harte Welkom en veel plezier met het triallen.

Moe, maar voldaan moest Geert nog de uitslag
bekend maken. En dat is altijd wel een
gezellige bezigheid.

Laten we vanaf hier de controleurs heel hartelijk danken voor hun inzet. En uiteraard de dames van de
administratie/kantine en de uitzetters van de trial. En als laatste natuurlijk Geert voor het mogelijk maken van de
wedstrijd en zijn inzet om het mogelijk te maken.
Tot volgend jaar.

En verder toch nog een enkel
fotootje van dit mooie terrein.
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