Verslagje van Sleen in mei 2017
Het was een moeilijke trialdag in Sleen, erg moeilijk. Ik werd
er helemaal moe van.
Alleen maar rondlopen, kijken, wandelen en praten met
mensen en foto’s maken. Dat bleek erg vermoeiend te zijn.
Bij thuiskomst –na een twee en een half durend ritje in de
auto- die klemmende schoenen uit en dan even voor panda
op de bank liggen. Vervolgens het laatste restje energie
eruit persen om weer te gaan zitten om te eten.
Ik doe geen uitspraak of ik voor of tegen Fijenoord ben,
maar de voetbal-samenvatting klonk mij als muziek in de
oren, want dan kun lekker liggen op de bank en naar de TV
kijken.
Ik heb de eerste goal van Excelsior nog gezien en toen viel ik in een fijne slaap. Begrijp me goed, niet dat ik de
wedstrijd slaapverwekkend vond, maar ik was gewoon doodmoe. Ajax heb ik gemist (of niet?) en nog wat anderen,
maar ik werd gewekt met de koffie toen het nieuws van acht uur begon.
En dat was schrikken… Dat wakker worden uit die droom! Ik zal jullie daar niet teveel mee vermoeien, dat hou ik
voor maar mezelf, maar de droom begon iets met een FN en het stopte toen ik bovenop een berg stond met een
soort fiets of motor, --die een enkel, maar heel groot en zwaar (vlieg?)wiel had, waarmee je de snelheid kon regelen
door het wiel te laten slippen over de grond – en ik helemaal onder de prut zat. En het zat zelfs in mijn sandalen.
Nou heb ik die niet in het normale leven en waarom ik die aanhad met triallen weet ik ook niet, maar ja, zo’n
vermoeidheid, hè.
Op het nieuws zei de weerman dat hij zich vergist had; niet het zuiden, maar het noorden had de zon gekregen op de
zondag. Dat hoefde hij ons echt niet te vertellen, dat hebben wij allemaal wel gemerkt. De rijders hadden het erg
warm (de rode hoofdjes waren talrijk), de controleur hadden het niet koud en ik vond het te warm. Want zo’n
fototoestel kan best zwaar gaan worden gedurende de dag. Soms lijkt het zelfs wel of het toestel zwaarder wordt
naarmate je meer foto’s neemt,.. gek hè?
Ik heb alle secties bekeken en ze zagen er pittig uit. Dat hebben we willen vastleggen, maar voor een goede trialfoto
moet je soms snel zijn –en dat waren we niet, deze dag-- maar ook het licht moet goed staan en de rijders moeten
ook een beetje meewerken, want ze rijden vaak véél te snel en kijken niet lachend in de lens. Veel rijders hebben we
op de filmrol vastgelegd en toch weet ik zeker dat ik nog menige rijder -van de 40 gestarte rijders- nog niet heb.
Er waren dit jaar wat minder rijders dan andere jaren. Vele -altijd meedoende- rijders waren er niet, omdat ze
verstek moesten laten gaan of verplichtingen hadden.
Er waren al drie rijders die ietsje-pietsje gehavend uit Aywaille terug zijn gekomen; Rob Petiet, Bernd Kessels en JanWillen Teerds. Hoewel Jan-Willem wel gestart is, moest hij toch toegeven aan de signalen uit zijn lijf en stoppen. Jos
en Peter moesten verstek laten gaan, omdat de lange rit en de bijbehorende trial te zwaar zouden zijn. Dan moesten
er nog een aantal aan (antieke) (toer)ritten meedoen, of waren verhinderd op het laatste moment en dus hebben al
die mensen een inspannende trial gemist.
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Wat viel ons zo op tijdens al dat wandelen.
Nou het volgende:
-- De van Saanes hadden allemaal nog de
nummerplaten op de motor zitten van Aywaille. We
hebben niet kunnen controleren of ze ’s avonds nog
dezelfde vorm hadden al toen ze begonnen.

-- Mogelijk hebben jullie het bordje wel eens gelezen: “All
parts falling off this bike, are of first class English quality”.
En verder zijn de Engelsen vast in hun tradities.
Dus ook vandaag deelden zij ons met huntraditie.
Waarom toch die Brexit??

-- Egbert was voor het instellen van een “Stijfframe
Klasse” bij CTN, nu hij ook zo’n motorfiets heeft. Hij
vond dat, -gezien mijn (niet) bewegen-, ik als persoon
ook mee mocht doen in deze klasse.

-- Dat Jelle erg hard heeft moeten werken.

-- Dat ze in Sleen hele goede gehaktballen hebben.
Jammer dat ze zo groot waren, want nu kon ik er geen
twee verorberen.
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-- Gijs goed voor zijn motortje zorgt. Hij smeert hem
erg goed voor het geval als het motortje het zwaar
krijgt. Kan een koppelingetje schelen, maar Gijs komt
boven met het Kreidlertje!
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-- Dat er een aantal
enthousiaste bromfietsrijders
tijdens hun tourrit bij ons even
een kijkje wilden nemen om ook
onze trialbrommers te bekijken.
Helaas voor hen was enkel Gijs
er vandaag.
Voor ons heel fijn.

-- Wij er niet zeker van zijn of
Michelle alleen maar trialled. Toen
wij bij de motor van Erwin kwamen
liep ze snel weg. Als Peter nog
moest gaan rijden, dan gaat hij
werelds rijden of hij komt niet
voorbij de eerste hobbel. We zullen
het nog eens navragen.
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-- Elke winnaar op het schavot moest. Dan konden wij ze
goed zien tot de kleine Jip toe en was dat voor Erik een
stuk makkelijker.

Vanaf deze plaats rest ons enkel nog ALLE
uitzetters te bedanken voor hun grote
enthousiaste inzet om 8 lange secties weg
te zetten.
Evenals aan Erik voor de administratie, aan
alle controleurs en knippers en uiteraard
ook Christa die voor het inwendige zorgde,
en dat prima in orde

Tot Volgend Jaar.
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