Baarlo 5 juni 2011
Toen wij ’s ochtends vroeg uit het westen vertrokken, waren de weersvoorspellingen niet zo goed:
koud en regen. Bij Breda kregen wij de regenbui over ons heen die daarvoor ook over Baarlo
getrokken was. ‘Dat voorspelt niet veel goeds’, dachten wij hardop in de auto. Alles glad en zo met
die leem. En dan zul je ook nog zien, dat we deze week de motor weer moeten gaan wassen,
poetsen en nakijken. ‘Was maar thuis gebleven’, zou de achterban zeggen. Maar ja, we waren nu
eenmaal onderweg, dus we zouden wel zien, wat het zou worden en wat de mensen van Baarlo
ervan gemaakt hadden.
En dat bleek best goed te zijn!
Wim van Lier had met een ploeg bouwers en als toevoeging voor deze dag Tjeu
Schreurs- 8 leuke non-stops weggezet.
Lekker lang en zo. Omdat het bepijlen met
de eigen kleur slechts een keer per jaar
voorkomt, stond hier en daar voor de rode
en zeker voor de gele rijders er een pijltje te
weinig, zodat er sporen mogelijk waren die
niet de bedoeling waren.

Anthonie Lebbink bekeek vooraf de
secties, tegelijk toen wij ook rondliepen,
en zei dat het (te) moeilijk was. Zo was
ook de mening van Paul Schimmel. Het
witte spoor werd veelal ontdaan van de
pijlen en dat bleek heel goed te werken.
Antonie vond het zo goed want er moest
wel wat in zitten. Hij maakte er een
mooie reeks van, met 8 punten in de
eerste ronde en eentje in de laatste ronde.

Eva Schimmel had op één plek toch nog de bibbers
omdat het zo steil was, vertelde zij.
Voor haar en Hauke waren de hoogteverschillen toch
de plek waar vele voeten achter gezet moesten worden,
hoewel het al veel beter ging dan de keren ervoor.
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Het witte spoor was toch te moeilijk. Het blijkt ontzettend moeilijk te zijn om wit goed weg te
zetten. Onze excuses en we zorgen ervoor dat het beter zal worden.

Gijs Schimmel was jarig deze dag en
vond dat het deze dag zijn laatste dag
zou worden in het witte spoor. Ook zou
hij proberen te winnen deze heugelijke
dag en dat is hem gelukt met 0
strafpunten, evenals Steffen Artmann en
Henk Schulte.
Dus Gijs: twee maal van Harte
Gefeliciteerd!

De blauwe sporen zijn op een enkel puntjes ietsje aangepast, behalve op twee plaatsen waar de knip
van het bergje toch nog te hoog waren voor de motoren met lage grondspeling. Het is en blijft een
terecht punt van Louis, dat de motoren
niet de limitatie mogen zijn, maar nu
ging het niet anders of de gehele sectie
moest overgebouwd worden en daar
was iets te weinig tijd voor. Gelukkig
heeft Louis het probleem op zijn eigen,
radicale wijze opgelost.
Na de eerste ronde was er overheen te
komen.
Gerrit en zijn nieuwe Guzzi gaan
steeds beter rijden, slechts 2
strafpunten hadden ze nodig om rond
te komen.

De CZ en Egbert gaan ook steeds beter
met nu een gemiddelde van 1 strafpunt
per non-stop voor de gehele wedstrijd.
De familie Gjaltema rijdt rustig en
constant hun wedstrijd met Sicco aan de
ene kant en Bram aan de andere kant
van de lijst. In het geheel rijden ze niet
onverdiend als je bedenkt dat beiden
vorig jaar nog het witte spoor reden.

Onze Belgische vrienden Albert Huygens en Michel Debucquoy hebben voor het eerst aan een
CTN-wedstrijd deelgenomen. Zij hadden er drie wedstrijden in vier dagen opzitten, donderdag in
Duitsland (Bilstein), zaterdag in Belgie (Coo) en nu in Nederland.
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Albert scoorde met zijn mooie FN slechts 3
punten. Michel reed een spoortje lager
vanwege de vermoeidheid en had 6 punten
nodig om te finishen (in rood). Kijk
overigens eens naar zijn website, die de
Belgische klassieke triallist vertegenwoordigt
op: www.motobecane-trialclub.be
Die het waarschijnlijk wel het moeilijkst had
was Toon v/d Vliet. Het weer was warm en
echt benauwd geworden. Toon pufte en keek
bedrukt, maar wist desalniettemin met slecht
2 strafpunten te eindigen.
Het rode spoor was goed, naar wij
menen.
Had Ferry nog veel voetjes nodig
deze keer, dat zal ongetwijfeld na een
jaar CTN rijden een stuk beter gaan.
Gunnar deed weer wat we van hem
gewend zijn en dat is constant en
oplettend rijden. Die dit jaar met
sprongen vooruit gegaan is met
klassiek rijden is Suzanne. Ze rijdt
mooi en zeker. Dat wordt achterom
kijken voor Erik, let maar op.
Ook het gele spoor was goed. Herbert strijdt met zijn CZ op een goed nivo tussen de twin-shocks en
Paul begint beter grip te krijgen op het gele spoor en dat merkt hij aan de punten. Ook omdat hij wat
makkelijker gaat rijden en na afloop niet meer zo vermoeid is, met van die lange armen en zo.
Wim van Lier heeft ook een Honda gekocht en vindt het leuk om daarmee in het klassieke spoor te
stoeien. Zijn 40 strafpunten zijn wat geflatteerd omdat hij in de eerste ronde nogal wat vijven pakte.
Waarschijnlijk omdat hij als bouwer van de meeste secties, iets te lang naar het spoor gekeken
heeft, om bij aanvang van de trial dit toch
vergeten te zijn. We zien hem graag meer
meedoen met CTN.
Wie vorig jaar in groten getale aanwezig waren,
waren de fotograven en filmers. En dit jaar niet
een. Dus de redactie heeft een toeschouwer een
camera gegeven en gevraagd om foto’s te nemen.
Uiteindelijk zijn ze wat gekleurd geworden, maar
toch zijn er genoeg de moeite van het bekijken
waard.
Rest ons niets meer dan de mensen van Baarlo –
de uitzetters, controlleurs, tellers en
kantinemensen- te bedanken voor de goede
zorgen en de leuke trial.
Tot volgend jaar.
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