Verslagje van onze Duitse Wedstrijd voor het CTN-Klassement.
Iedereen die er geweest is had het op een of andere manier goed naar zijn zin, die mooie dag in oktober
te Hau.
Voor de ene was er het weer.
Het weer was prachtig, echt
heerlijk warm, met een mooi
zonnetje. Als je er een
strandstoeltje neer gezet had, bij
een waterplas (en die waren er
genoeg) kon je je zo in Spanje
wanen (als je de ogen dicht deed,
natuurlijk).
En anderen, die er een uur of
anderhalf voor de wedstrijd al
waren, konden zich tegoed doen
aan koffie met heerlijk gebak. Na 4
verschillende stukken tijdens de
wedstrijd moesten wij afhaken met
het proeven en eten. We kwamen anders die hoge bergen niet meer op. Dus we kunnen ook niet zeggen
hoe al dat andere lekkers smaakte,
maar het gebak dat wij geproefd
hebben was heerlijk. Zoals gezegd
kon er niet veel meer bij, na die vier
stukken (de boterhammetjes zijn ook
weer mee naar huis gegaan) en
hebben wij de rest van de catering
voorbij moeten laten gaan. Maar wat
we zagen en wat we hoorden, was dat
de patat, de Hollandse frikadel en de
Duitse variant smakelijk en heerlijk
was.

Weer anderen konden vanaf het
terrein ook gaan fietsen door het
mooie, glooiende landschap met
mooie dorpjes en kasteeltjes.
En weer anderen kwamen nog ergens voor. Bijvoorbeeld voor de gezelligheid.
En al die anderen?? Zo’n 66 personen, die kwamen toch om te triallen.
En dat was heel goed te doen.
Herbert, Gunnar en al die anderen hadden acht leuke en best lange non-stops weggezet. En de meeste
secties met een behoorlijk hoogteverschil.

De ene nog iets langer dan de andere en ook met zeer uiteenlopende ondergronden.

Sectie #1 en 2 over bochtige uitgesleten paadjes,

nummer drie over de harde zand
bulten,

nummer vier over het asfalt
(was een hele pittige voor
blauw),

nummer 5 door het lossere zand,

nummer zes en zeven door het bultige
gras en nummer acht door……??
Ja door wat?? Als je bij de ingang van
de non-stop liep (of reed met de
motor) voelde je de grond zakken en
zag je hem een meter voor je naar
boven komen. Grappig spul, was dat.
Maar ook heel moeilijk om te
berijden. Eigenlijk was er maar een
remedie daarvoor, om niet weg te
glijden of vast komen te zitten, en dat
was keihard gas geven. Maar ja,…
dan was daar die bocht weer, waar je
beter ietsje langzamer door moest
gaan. Kortom, problemen alom voor
iedereen.

Die laatste sectie was pittig en lang.
Maar de Cruijfiaanse, filosofische
opmerking: “Elk nadeel heeft zijn
voordeel”, gold ook hier. Want je kon
uitgerust aan de non-stop beginnen,
omdat er een redelijke wachttijd was,
voordat je aan de beurt was.

Redelijk snel nadat de laatste rijders
binnen waren kregen we van Gunnar de
uitslag. Dat ging soms met wat hilariteit
gepaard, omdat Gunnar er rare namen
bij vermeldde. Wij dachten dat dit aan
zijn bril lag, dat hij het niet goed kon
lezen, maar bij thuiskomst hadden wij
ook moeite om de namen bij de juiste
mensen te plaatsen, want de computer
had er hele eigenaardige namen van
gemaakt. Gunnar onze excuses, want
zeer waarschijnlijk is er niets mis met
je ogen of je bril, maar meer met het
papier van de computer.

Rest ons nog de uitzetters en de
controleurs en knippers, alsmede de
dames van de catering en niet te
vergeten de dame en heer van de
telling onze dank te zeggen voor het
prachtige, goed verzorgde trialdagje
over de grens.
Tot Volgend Jaar

