Verslagje van de trial te Rotterdam
Het weer was niet zo slecht. Niet zo warm als het kon zijn, maar de wind was niet veel in het begin. Dus bij
het omhoog en omlaag lopen -met het verkennen van de secties- was dat prima.
Velen waren al redelijk op tijd
aanwezig om na de lange periode van
stilzitten alvast eerst wat te oefenen.
Ruim voor 11.00 uur hadden de
meeste van de 51 deelnemers al
ingeschreven. Dat oefenen was
enigermate beperkt, want de meeste
plekken waren ingenomen door de 10
secties, die niet zo groot waren dat
een navigatie benodigd was, maar wel
dermate dat de vrije ruimte wat
kleiner geworden was.
Om 11.00 uur was er en kleine rijdersbespreking
en kon men los gaan.
Dat wil zeggen niet iedereen meteen. Zo had Peter
Neerincx een probleempje met de gerepareerde
Tiger Cub. De versnelling bleef niet altijd zitten en
dat kan gevaarlijk worden op de hellingen. Dus
werd er besloten om opnieuw in te schrijven van
rood naar de blauwe klasse om samen met Jos te
rijden met de zware AJS. Maar ja, die rem, die aan
de verkeerde kant zit, maakt het geheel ook niet zo
prettig. En toen Tonny Jans dat daarna hoorde,
bood hij spontaan zijn Rothmans Honda aan, die
als reserve in de bus stond. Daar had Peter wel

oren na, dus weer opnieuw inschrijven en nu in de groene
klasse van de Twin-Shockklasse. Tony; Bedankt!.

Bertha en Mevrouw Luyendijk hebben er wel veel werk
mee gehad. Niet alleen het wisselen van Peter, maar ook
voor de gehele verzorging van de administratie. Daarvoor
zijn we de dames erg dankbaar. Uiteraard zijn we ook
Natasja dank verschuldigd voor de goede verzorging van
het inwendige voor de rijders en controleurs. De rijders in
de kantine en de controleurs menigmaal op de non-stops.
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Dat brengt ons ook bij de controleurs om te danken, want zij hebben een lange tijd gestaan (krijg je met die
lange secties) en gelopen om 204 rijders weg te werken en 204 gaatjes te knippen. (hoeveel zou bijvoorbeeld
een controleur bij een club überhaupt al weggeknipt hebben in zijn leven?? Toch gauw zo’n 60 tot 70
duizend gaatjes?)
Dit jaar was er voor het eerst een groen spoor voor de Blauw+ rijders. Uit de reacties van zowel de blauwe
als de groene rijders bleek dit een goede oplossing te zijn, om het grote verschil binnen Blauw gunstig op te
lossen. Blauw kan nu Blauw blijven en Groen zit een beetje tussen Blauw en Rood in.
Deze keer waren er weer
een aantal rijders die de
overstap gemaakt hadden
van de twin-shock naar de
classic. Coriene van de
Ende heeft de Honda
ingeruild voor een Spartatje
(of is het Spartaatje?). De
zaterdag voor de trial
slechts een uurtje kunnen
oefenen op het fietsje (klein
fietsje maar veel werk en
dus veel tijd nodig) en
zondag van start. Even
terug naar het blauwe spoor
en dat bleek heel goed te
doen. Volgende keer groen en dan ziet ze wel verder.

Een ander klein motortje was de Bantam van
Wiep van der Kooi. Hij reed met slechts vijf
strafpunten tot het eind in het groene spoor.
Dat is een mooie combinatie. De dag ervoor
nog (te) veel sleutelwerk, want eigenlijk was
het motortje nog niet helemaal klaar. Waar
hebben we dat meer gehoord?

2

Nog een nieuwe motor was
de BSA voor Martin de
Graaf. De verstokte
Hondarijder is overgegaan
naar de classics. En hij deed
het heel goed. Het geheel zag
er soepel uit, alsof hij er jaren
op reed. Enkel merkte Martin
wel, wat alle klassiekers al
eens meegemaakt hebben en
dat is, dat alles niet zo veel
verschil maakt met een goed
gebouwde trialfiets (door
Hans v Marwijk), maar als je
in de problemen komt is het
spul zwaar, erg zwaar.

Gerwin heeft tijdens de stille
periode een nieuw frame van een
Gilera om het motortje gesleuteld.
Dat frame is stijver en beter, maar
wel ietsje zwaarder, zodat hij nu in
de middelklasse gewaardeerd moet
worden.
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Voor de familie Peters was de vervelende periode van diefstal van hun motoren nu een beetje verzacht met
alle drie nu rijdend op een Honda. Nog wel even sleutelen, maar dan gaat alles als een speer.

Eduard van Loon en Aalt van de Dragt reden
in een nieuwe klasse.
Vanuit rood is het een hele stap naar Geel.
Was het in het begin toch nog een beetje
wennen en soms met een klein beetje
geknepen billen rijden voor Aalt, op het eind
was het alsof hij dit al een tijdje gedaan had.
Het ging helemaal niet slecht.
Eduard heeft mooi gereden. Hij maakte een
goede overgang door meteen in de
middenmoot te eindigen. Over een jaar wordt
het dringen aan de top.
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Jammer voor Herbert dat hij met de CZ
de wedstrijd moest staken na het nodige
gesleutel. Ook Frank Pronk (pas in de
laatste ronde!) en Romeo Elias moesten
de wedstrijd staken.

Voor Jos Neerincx waren de secties wat te lang en het blauwe spoor met toch nog wat te krappe bochten.
Jammer voor onze Nestor, hij heeft zich kranig verweerd, maar ja, conditie en leeftijd spelen wel degelijk
mee.
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De Familie in ’t Veld reed de lichtste en zwaarste Tweetakt. Beide op een DKW, zij het de ene bijna half.
Beide een mooie combinatie van stijfframe met girdervork. Als een min-puntje zouden we kunnen stellen
dat de kleurstelling wel een groot verschil was.

Hoewel velen liever doorrijden, was de pauze voor de Veldtjes een goed moment om tussentijds het nodige
preventief onderhoud te verlenen aan de fietsjes. Dat heb je nou eenmaal met die oude Duitse en Russische
mechanica. Maar beter te vroeg en te veel gesmeerd dan ietsje te weinig, want vet is niet duur en repareren
daar wordt je moe van en dan moet je rusten, en “Rust Roest” en dan moet je weer smeren. Kortom:
vandaar.

Gijs had met de Kreidler geen
last van onderhoud. Zijn fiets
valt eigenlijk nooit stil, maar
er waren toch iets te veel
korte bochten met een
helling, die iets te veel waren
voor het 50 cctje. Gijs had het
zwaar met het lichte motortje.
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Bram Gjaltema was
weer terug na een jaar
van ongelukken en
andere omstandigheden
waardoor hij niet met
Sicco mee kon gaan en
verstek moest laten
gaan bij CTN.
Gelukkig terug en veel
succes gewenst.

Arjan Nielen was ook weer een
keer terug. Mogelijk dat hij net
als vroeger (voordat hij aan de
NK’s ging meedoen) weer
vaker komt rijden. In ieder
geval: Arjan weer welkom!

Uit het verslag van vorig jaar was nog te lezen dat het in 2016 niet al te moeilijk was. Maar dat was dit jaar
wel anders voor alle sporen, het was een stuk moeilijker. Cees, Pieter,Jan en Martien hebben de secties
uitgezet. Mooi alles berijdbaar zonder beton of dergelijke. Desalniettemin moesten meerderen vele punten
incasseren…..
Maar vele rijders waren gevraagd en ongevraagd positief in hun mening, dat het niveau goed was, -genoeg
punten- maar wel wat zwaar. Dat zware had ook te maken met 40 –lange- non-stops. Dus volgend jaar
moeten we drie ronden rijden van 10 langere non-stops of vier ronden met 10 kleinere secties. Ze zijn er in
Rotterdam nog niet uit, maar wij horen dat door het jaar heen nog wel, wat men er van vindt. Belangrijkste
is dat het niveau goed is.
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Omdat we achteraf snel kunnen zien waar de punten gereden zijn van de rijders per non-stop, -Bertha heeft
dat heel mooi gedaan voor ons- kunnen we makkelijk iets filteren op de computer en zien we het volgende:
Als we kijken naar de kleuren dan zien we dat:
Voor Blauw respectievelijk NS 5, 9, 2 de puntenpakkers waren,
Voor Groen NS 6 resp 5 voor de classics en NS 5 resp 6 voor de TS,
Voor Rood was NS 6 voor de classics de puntenpakker en voor de TS resp. NS 7, 5, 8, 9,
Voor Geel resp NS 5, 6, 7 voor de classics en NS 5, 7, 1 voor de TS.
En als we de kleuren bij elkaar doen, dus de classic’s met de twinshocks, dan zien we dat er een mooie
verdeling is tussen de classics en de twin-shockers en de punten dicht bij elkaar liggen (eerste en laatste eraf)
Bij Geel blijft Arnold een verhaal apart. Hij werd weer eerste met zij Royal Enfield, niet alleen in de classicklasse, maar ook als geheel winnaar in geel.

Het was weer mooi in Rotterdam.
De lieden van The Wheelie hartelijk bedankt en tot volgend jaar.
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