Verslagje Rotterdam, maart 2018.
Het is weer een beetje mosterd na de maaltijd en de meeste mensen zijn misschien al weer vergeten dat ze in
Rotterdam gereden hebben. En misschien is dat ook wel goed ook. Want voor de rode en gele rijders was het
moeilijk deze keer. Met name de draaien op de bergen werden als erg lastige behendigheden gevonden. Dat dit met
een twin-shock beter gaat als met een klassieker kun je wel aan de punten zien, deze keer.
Hiervoor onze excuses, we hebben het iets verkeerd ingeschat.
Wat we wel goed ingeschat hadden was het weer. Dat was erg koud door de harde wind. Gevoelstemperatuur van
onder de -10 graden. Nou kan dat nog wel voor de meeste rijders, want die moesten hard werken, maar de
controleurs die staan al die tijd in de koude wind. Daarom toch even hun vermelding als dank voor hun inzet. Henk
en Piet op 1, Jacques op 2, Marcel op 3, Rene op 4, Willemine op 5, Nadi op 6 en Henny op 7 en met Diana als
meervoudige knipper en Harry op 8.
MAAR,….. er is weer een nieuwe motor erbij gekomen en wel een Bantam (stijfframe). Gekocht ergens in WestFriesland en nu gewoon meedoen. Hans Hulsebos had er veel plezier aan. Hij moest nog wel wennen aan het kleine
fietsje maar gaandeweg tijdens de trial ging het al best erg goed. Veel plezier met classic trial rijden en Welkom bij
de club.
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Vorig jaar had Wiep van der
Kooi zijn Bantam klaar in
Rotterdam en dit jaar reed hij
weer mee op zijn gerepareerde
B40 BSA. Het is weer wat
zwaarder. Mogelijk bouwt hij
een M21 BSA nog wel om te
triallen. Dan hebben we een
heel scala aan BSA’s .

De andere BSA in het gele
spoor is van Pe en Pe had het
zwaar deze keer. Het was echt
zwoegen voor hem. Pe: sorry,
volgend jaar voor jou een
paaseitje als compensatie. En
energie.
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Wie er ook was
met een motor
was Jelle. Jaren
met de fiets
meegedaan
(met plezier)
heeft hij nu
(onder lichte
dwang??) de
fiets voor een
Honda geruild.

En hoewel de punten tegen vielen lijkt zijn
beheersing best goed. Die gaat met de
fietservaring nog ver komen.

Gust Vervoort was vanuit het
“warme” Belgie gekomen om bij ons
een koude trial te rijden. Hij heeft er
een mooi optreden van gemakt, met
niet zoveel punten, gezien de
moeilijkheidsgraad.
Ook waren er twee nieuwe rijders
(met een Honda en een HvMHonda.
Ondanks dat Welmoed Paskar
uitgevallen was, heeft zij en Otto
Pasker veel lol gehad aan het rijden
bij CTN. Ze zullen niet alles rijden
door verplichtingen, maar ze zeker
vaker meedoen. Ook jullie Welkom.
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Wie ook een overstap gemaakt had was Gijs.
Hij is begonnen aan het Geel-Plus spoor. En
dat is een best grote overstap. Dus als je
eerste keer nogal wat punten vergaard, in
een moeilijkere trial, is dat heel normaal.
Maar Gijs schrok er toch nog van.

Herbert was er met zijn
CZ. Maar goed ook, voor
dat moeilijke spoor met
een BSA was een beetje
erg moeilijk. Vraag maar
even aan Pe en Martin.

Jaap van de Marel en
zoon waren er ook weer
bij. Jaap reed als een
oude rot rond. Junior
deed het in het geheel
niet verkeerd, maar
moest helaas (met
materiaalpech) uitvallen.
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Theo was er ook weer bij, zij het
nog voorzichtig met zijn
blessure. Het gaat beter, maar
er zullen ook nog wel menig
trialtje voorbij gaan voordat
alles weer bij het oude is.

Eduard vod het wel prachtig allemaal. En
hij voelt zich wel thuis in het gele spoor.
Rijdt altijd samen met iemand en er valt
altijd wel iets te lachen met hem. Het zijn
altijd leuke trials, denken wij.
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Mogelijk hebben we ook nog een nieuwe rijder voor de toekomst. Hij kon er op dit moment nog geen genoeg van
krijgen.

Ik denk dat een vermelding van allen die op deze dag meegewerkt hebben -van kantine, telling, controleren en
uitzetten- een pluim verdient hebben voor hun inzet op deze erg koude zondag in maart.
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