Verslagje van de trial te Zelhem 2018.
Het was goed georganiseerd in Zelhem. Onze mooie trial te Lochem is voorbij. Het is een natuurterrein geworden en
daar mag niet getriald worden, ook al gebeurde dit al bijna 50-60 jaar op die locatie.
Maar Geert had een nieuwe plek gevonden om de CTN-trial te kunnen uitzetten en wel te Zelhem. Bij, op en naast
de Langeberg. Zo’n beetje de hoogste (niet natuurlijke) berg van Nederland waarop berijders met hun trialmotoren
kunnen stoeien.

De ZAMC heeft het evenement aangegrepen om er de ‘Langeberg Classic Dag’ van te maken. Een dag met leuke
secties in een goede ambiance. En dat is zeer zeker gelukt.
De uitzetters hebben zich erg hard de moeite getroost om routes te vinden tussen de rotsen en/of stenen, en wel zo
dat er voor de eerste 4-5 sporen geen stenen in de route lagen. En dat was knap, want er ligt me daar een bult
stenen. Op de berg, voor de berg en op de hellingen. Een echt on-Nederlands landschap.

Vanaf de berg kun je boven op de dorpen met hun kerktorens kijken (tenminste als het uitzicht niet, door de bomen
op de berg zelf, belemmerd wordt). Dat bergje is eigenlijk hoog genoeg voor een hill-climb.

We werden welkom geheten door Dick Bulten, die erg enthousiast was om er een leuke dag van te maken. Ook
wilde hij graag dat de trial een blijvertje zou worden.

En nadat Geert het technische gedeelte, op de hem bekende wijze, verteld had, moesten we uit onze geriefelijke
stoel komen en konden we zelf gaan ervaren hoe het rijden was daar in Zelhem.

Om 1 uur konden we van start. Te samen een man/vrouw van ongeveer 40 rijders. Er waren nogal wat mensen niet
aanwezig, voornamelijk vanwege lichamelijke ongemakken, dus al die rijders moeten nog een jaartje wachten
voordat ze op deze berg kunnen gaan stoeien.

Het waren leuke non-stops; lang genoeg, afwisselend en van een goed niveau. Chapeau voor de uitzetters op dit
nieuwe terrein.
De ‘witte’ rijders hadden moeite met sectie 4. De draai daarin was echt lastig voor hen.
Daarentegen hadden de blauwe en groene rijders een uitdaging in non-stop 1, maar voornamelijk last met naar het
beneden rijden in sectie #2. Bij deze twee vielen de meeste punten. Doch voor de twin-shocks was sectie 4 ook
‘moeilijk’. Waarom is niet bekend, maar het valt op in de kaarten.
Voor rood en geel+ was sectie 1 de puntenpakker en geel had nergens specifiek moeite mee.
Zover het technische gedeelte. In het kort kan gezegd worden, dat er niemand was die ontevreden was over de
wedstrijd en bijna allemaal een duim opstaken als goedkeuring dat het een leuke trial was.
Pierre had zijn tweede project ook klaar om
tussen de stenen te sturen. Wat nou precies
Montesa of Honda was, is niet geheel
duidelijk, maar alles bij elkaar is het een
mooi product geworden, na een lange tijd
van noeste arbeid. Het grootste verschil was
wel dat de motor zo hard remde als hij het
gas dicht deed.
Zo erg dat als je op een neergaande helling
het gas dicht deed, je er bijna voorover van
de motor dreigde af te vallen. We geloven
dat zelf niet helemaal, maar duidelijk was
wel het verschil met zijn andere (Montesa)
tweetakt.

Wie ook een heel mooie motor bij had was Luc Kessels.
Echt een plaatje van een Yamaha. Helaas is de foto te
slecht om te laten zien, maar als Luc hem even heel
houdt tot de eerst volgende keer dan maken we er
alsnog een mooie foto van.

Na afloop van de trial volgde er nog een prijsuitreiking. Elke rijder die op het schavot kwam kreeg een prijs in de
vorm van iets eetbaars voor onderweg of thuis. Daarnaast kreeg nummer 1 ook nog een bosje bloemen (voor
thuis??). Maar omdat we (te) veel klassen hadden t.o.v. de beschikbare prijzen, zijn de eerste drie rijders per kleur in
de prijzen gevallen. Als men tenminste aanwezigen was.

Jos had goed gereden, slechts 21 punten. Egbert enkel een paar meer. De blauwe rijders zaten ook kort bij elkaar.

Bij de groene rijders slecht drie punten verschil onderling.

Evenzo bij de rode rijders; drie punten verschil.

Bij de gele rijders was het verschil wel groot. Zeker als men bedenkt dat Stef slecht twee punten had. Maar ja, hij
moest naar huis zonder bloemetje voor eega thuis. We geloven dat Suzanne daar geen probleem mee had.
De oranje rijders moesten zwoegen. Erik was er nog moe van. Hoewel Gijs een boel meer punten had dan zijn
collega’s, heeft hij zich kranig gedragen ten opzichte van de ‘echte’ rotten in het vak.

Maar zoals aan alles, komt er ook een einde aan alle bezigheden die betrekking hadden op de wedstrijd.
Nadat de uitzetters, de controleurs, de administratie van Bertha en Elly en uiteraard de dames van de kantine
nogmaals bedankt te hebben voor de goede zorgen en hun inzet, kwam voor de een wat eerder en voor de andere
wat later toch het moment dat men uit de heerlijke stoel moest opstappen voor de reis naar huis.
Geert, Dick en alle anderen van ZAMC bedankt en hopelijk tot volgend jaar.

