Verslag van de trial te Apeldoorn 7 mei 2011-05-08
Wat was het warm. De 50 vaders/moeders?/dochters/zonen/zussen/broers hadden het allemaal
warm. Iedereen pufte en zuchtte. En dat nog wel voordat men begonnen was.

Om 1 uur hadden zich 50
personen ingeschreven, waarna
Reinder Bieleman een kleine
rijdersbespreking kon houden.
Heel ontspannen, zodat hij ook
gelijk het aggregaat van Jos kon
verkopen. Gek genoeg lukte dat
met de Cota 247 van Henk
Thomassen niet. En dat is nog wel
een rijdende trialfiets.

Dat was achteraf bezien wel een
betere optie geweest voor Renee
in ’t Veld en David Klijn, want
zij hadden beide in Twin-Shock
Wit ingeschreven als 1ste en 2de.
Maar zij reden beide op dezelfde
Montesa. Uiteindelijk eindigden
zij met dezelfde punten en
dezelfde nullen op dezelfde 1ste
plaats. Je zou dus kunnen
zeggen: Het is de motor die ‘t
hem doet.

Het was de mensen van Apeldoorn gelukt
om 7 secties uit te zetten op het kleine
terrein dat men heeft.
Iedereen zal wel gemerkt hebben dat de
secties aan de linker- en rechterkant
verschillend waren in de manier van
uitzetten en hoe de secties gemaakt waren.
En dat maakt het leuk.
Wat de secties betreft: deze waren voor alle
kleuren goed te doen.
Verschillende rode rijders hebben her en
der een kleurtje hoger gereden (en er dus
een soort oranje van gemaakt). Wel pittig,
maar ook leuk.
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De Delftse groep; Jan Jr., Coriene en
Martien zijn uiteindelijk alle drie met 33
punten geeindigd.
Martien had de voorrem van de FN
daarvoor wel van een extra
terugveermechanisme moeten voorzien
als hij hard in de remmen moest knijpen,
om het gevaarte stil te kunnen krijgen op
de steile hellingen naar beneden.
Een andere Martien de Graaf stelde voor
om hierop patent aan te vragen, en
meteen TNT-aandelen te kopen, want
het zwakke punt is toch wel de postelastiek die altijd snel uitdroogt, zoals
iedereen wel weet.
Overigens denken wij dat het gewoon
achterstallig onderhoud is en dat de rem
sinds Sleen of Aywaille al blijft hangen.

Nu we het toch over modificaties hebben: we hebben er weer een nieuwe Yamaha bij. Het is een
250 cc Off-Road eenpitter van Bas Burgers. Maar WEL eentje met startmotor. (en ondanks de
accu’s gewoon uit Europa komen, levert Yamaha er toch geen startpedaaltje bij).

Zoals de echte kenner, Stef al opmerkte mogen de voetsteunen ietsje lager en dan nog een
trialbandje erom, dan zal het gelijk een heel stuk beter gaan.
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Onze oud-triallist Rob de Kruif zag de vele zelfbouwfietsen met bewondering aan en memoreerde
dat dit in zijn tijd ook wel gedaan werd, omdat
het er gewoon niet was, of niet te betalen was.
En nu bouwen wij het voor de lol.
Die startmotor is overigens wel een klein
struikelblokje.
Toen Theo Oostebrink 2 jaar geleden met zijn
Zong-Shen kwam ging de discussie al snel of
Theo op de startmotor de non-stop uit mocht
rijden (natuurlijk als de motor stopte). Want
als onze motor afslaat, kunnen wij niet op de
kickstarter eruit rijden en als we stilstaan en
starten dan krijgen we een vijf. We zijn
benieuwd of dit nog een vervolg krijgt.
Ook nieuw bij CTN was Tonny Janz. Een verwoed crosser van weleer, die wel eens wat anders
wilde doen. Eerst een moderne fiets gekocht, maar toen hij de BSA (die van Peter v/d Sluis is
geweest) bij een handelaar zag staan, wilde hij die wel hebben, want dat klassieke leek hem wel
wat. Toen hij zaterdag voor het eerst de secties zag, stond hij wel even raar te kijken met de pijlen
en kleurcodering. Doch toen die duidelijk was, heeft hij niet onverdienstelijk het blauwe spoor
gereden. Hij moet nog wat aanpassingen maken om de fiets eigen te krijgen, maar het was leuk, zei
hij en dat is het belangrijkste. Een foto van hem en de motor hebben we (nog) niet, omdat hij al zeer
snel klaar was, de motor in de bus stond en hijzelf omgekleed was. Een echte crosser, dus.
Volgende keer een foto.
Van wie we ook geen foto hebben is van Alexander Artman. Hij heeft al eens meegereden dachten
wij. Maar of dat ook al op de MZ was, weten we niet. Volgende keer meer van hem. Evenals van
Steffen Artman.
En wie er ook nieuw bij gekomen is, is Eva Schimmel. Paul had ze in Rotterdam voor de trial al
ingeschreven, maar Eva zei: Heb je dat gezien, wat je hier moet rijden?!!! Ik ga wel wat rondrijden.
In Sleen ongeveer hetzelfde verhaal, maar nu in Apeldoorn was het goed. En het mag gezegd
worden dat twee ronden met nul op een totaal van 8 strafpunten is heel mooi. Ze had het wel naar
haar zin. Die zien we nog wel meer.
In ieder geval: allen hartelijk welkom en veel
plezier toegewenst.
We hadden in Apeldoorn een nieuwe fotografe en
wel in de persoon van Katja Schimmel. Zij heeft
mooie foto’s gemaakt en wat opvalt, is dat zij
foto’s gemaakt heeft, wat zij ziet en haar aantrekt
in deze sport, die manlief en kinderen beoefenen.
Naar ons idee is het niet de sport als zodanig,
maar het persoonlijk ermee bezig zijn en het
gezamenlijke sociale aspect van de klassieke trial,
heeft haar scherpe oog getrokken. (denken wij)
Katja bedankt voor de foto’s.
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Na de trial zaten velen nog na te puffen in de schaduw om de uitslag van de wedstrijd te vernemen.
Het was weer Reinder die het in de zon moest oplezen, met alle anderen in de schaduw.
Rest ons nog om alle enthousiaste controleurs, de uitzetters en andere betrokkenen van TC
Apeldoorn te bedanken voor de goed ezorgen.

Pppffff ….. effe zitte
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