Verslag van een Euro-Cup Reisje naar Engeland.
Toen de CTN-rijders in Rhenen zich in het zweet reden, waren de heren uit Delft naar de wedstrijd
te Chalford in Engeland om deel te nemen aan de wedstrijd voor de Eurocup. Zoals bekend mag
zijn, zijn er twee wedstrijden te Gressenich in Duitsland, onze Plonkers die daarvoor meetelt, en de
wedstrijd te Chalford.
Dat wij de wedstrijd te Rhenen hebben ingeruild voor de Eurocup had drie redenen.
De eerste is dat eigenlijk heel leuk is, om een Engelse motor op Engels grondgebied te laten
grommen. En je kunt er tevens van uitgaan dat er modder is, echte vette Engelse modder, want in
dat deel van Engeland is het gras altijd erg groen, dus het echte oude trialwerk lag op ons te
wachten.
De tweede reden was dat we wel eens wilden zien of deze wedstrijd net zo gezellig kon zijn als in
Gressenich. Meestal vind je in Engeland niemand meer op het terrein en de parkeerplaats, als je
zo’n beetje op het einde van de wedstrijd klaar bent (en er is ook een prijsuitreiking). De trials zijn
leuk, maar naast de wedstrijd is er niets, helemaal niks. Maar hier had de organisatie beloofd dat het
goed georganiseerd en gezellig zou zijn. Er zou van alles georganiseerd worden (incluis muziek),
dus dat wilden we ook wel eens meemaken.
Maar het belangrijkste reden was wel het feestje van
George Greenland. Deze trialrijder is bij ons ‘Plonkers’
wel bekend. Sinds zijn pensioen toert hij samen met Joe
en de twee dames rond op de classic trials in Europa. Hij
zou op de zaterdag 80 jaar worden. Velen van zijn
vrienden zouden komen. En toen hij vroeg of wij ook op
zijn feestje wilden komen, wilden wij graag aan deze
aimabel man’s verzoek voldoen. (Wij konden hiermee
onze vrouwen ook overtuigen, dat we echt niet konden
weigeren en we wel verplicht moesten gaan.)
Vrijdag ’s morgens om zeven uur waren we geladen en vertrokken met de zon naar Duinkerken.
Om twee uur vertrok de boot; de “Delft”. Hoe toepasselijk.
Anderhalf uur later waren we in Dover en
gingen goedgemutst op weg (aan die rare
linkerkant) naar Chalford. Ongeveer drie
uur rijden, onder Londen langs. Doch na
een klein uurtje kregen we de eerste file.
Deze zou zo’n drie uur duren. En ook
begon het al vrij snel te regenen met hier
en daar een buitje. Niet een heel lange
bui, maar telkens was de volgende bui
weer iets heviger. Om een reisverslag
kort te maken: we kwamen om half elf in
Chalford aan met een dikke regen, het
was donker, we hadden nog niet gegeten,
waren moe en chagrijnig van die ene,
lange file.
Bij het laatste bordje dat naar de trial wees, begon een weg, nou ja weg, het was ooit een karrespoor
naar een verderop gelegen weide. Door de regen en rijden van de auto’s en campers waren het twee
diepe sporen tussen de stenen geworden. Vervolgens was het gras in de naastgelegen wei plat
gereden en vertoonde ook al sporen. Dat werd dus helemaal niks met de Citroen en de aanhanger.
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Dus eerst maar eens te voet verkennen hoe het verderop zou zijn. Martien ging kijken en Jan en Jan
zouden de auto parkeren. Maar dat is in Engeland ook in de ‘countrysite’ niet makkelijk, want
overal zijn de smalle wegen voorzien van verhogingen en snel daarnaast een heg, of struiken, of een
stenen muur, of een prachtig stukje gazon voor een huis.
Het traject naar het terrein leek op een trialsectie: het was spekglad, liep ietsje naar beneden, langs
wat grote stenen en dikke afrasterpalen, om vervolgens op het laagste punt met een haakse bocht
behoorlijk steile, gladde helling (lopend was het al moeilijk) naar een plateau te gaan waar de
aanwezigen al fijn bezig waren met een feestje. Dus we kregen een mooie beloning als het zou
lukken om boven te komen. Dus snel terug om het spul naar boven te krijgen, want Martien had een
nieuw pad gevonden/bedacht, dus dat moest lukken.
Teruggekomen, was er een busje in het gras weggezakt tot de assen. De eigenaar van het busje had
geholpen die dag met opbouwen, maar ’s avond was de grond onder het busje geheel blubber
geworden door de grote hoeveelheid regen. We hebben het geprobeerd, maar hij zat te vast (of de
Citroën was te zwak). Toen vroeg de man of wij het ontvangstcommitee naar hem wilde sturen.
“Ontvangstcomiitee????”. Jawel, er was een ontvangstcommitte!! en dat bestond uit een tractor, een
vierwieldrive pick-up en een quad. Daarmee waren de meeste aanwezigen naar boven gebracht.
Dus we moesten eerst maar eens naar boven. Doch al vrij snel bleef het hele spul staan (hoewel het
pad ging een beetje naar beneden, maar toch), waarop besloten werd de aanhanger af te koppelen en
proberen de auto naar boven te krijgen (ook om te zien of het nieuwe spoor mogelijk was). Mocht
iemand van jullie ook eens in zo’n situatie terecht te komen, dan hebben we nog een welgemeend
en nuttig advies; -als je flink gast met spinnende wielen-; DOE de ramen DICHT!!
Toen de auto langzaam op gang kwam, lukte het wonderlijk genoeg om boven te komen.
De tractor ging het ‘busje’ helpen en de 4-WD bracht de aanhanger omhoog.
Nadat de tent opgezet was en wij behoorlijk nat waren, hield het (een uurtje) op met regenen.
Inmiddels werden de meeste mooie motoren en zijspannen weer in en op de trailers geladen. Naar
wat wij nog meekregen waren het hele mooie fietsen; van elke sport waren er beauties aanwezig en
je houdt het niet voor mogelijk wat die Engelsen allemaal kunnen verzinnen wat voor sporten je met
een motor (met en zonder een zijspan) kunt doen.
Omdat inmiddels het feestje afgelopen was -en menig aanwezige de camper opgezocht had- hebben
we (om kwart over twaalf Nederlandse tijd) naast de verdiende pint, eerst maar eens gegeten (de
‘fish en chips’ had er geen probleem mee om het vuurtje nog eens aan te stoken).
’s Morgens eerst maar eens rondgekeken en de bekenden ‘gedag’ zeggen. Tjeu en wij waren er uit
Nederland, Joël, Michel, Bob eb Guus uit Belgie en de groep uit Gressenich.
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Bijna iedereen die arriveerde, moest naar boven gesleept worden.
Vorig jaar was het campeer/feestterrein onder bij de weg, maar door het slechte weer leek het erop
dat het gras niet gemaaid kon worden. Dus moest men uitwijken naar een andere plek. Doch enkele
dagen eerder was het toch nog gelukt om het gras te maaien, maar omdat het ‘nieuwe’ weiland al
gehuurd was, bleef men daar. De organisatoren (alles in de soep gelopen) en de boer (niet 1 maar 23 verziekte weilanden) hebben veel spijt gehad van deze beslissing.
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Voor de rest het gebruikelijke ritueel bij een Euro-Cup weekend; gezellige sfeer, overal wat praten,
een ontbijtje en koffie drinken. Om 12.00 uur zou de trial beginnen en reeds lang voor die tijd stond
iedereen al klaar. We kregen een behoorlijke uitleg hoe we naar het ‘bos’ moesten komen, waar de
trial was uitgezet, waar we wel en niet mochten rijden en meer van die zaken.
Dan vertrekt opeens zo’n honderd
man/vrouw over weilanden en paadjes
naar het terrein. Een mooi gezicht en
geluid. Van de trial zelf hebben we geen
foto’s omdat het door de dichte
bewolking te donker was om goede
foto’s te maken. Eigenlijk was het zo
donker dat menigeen bij de laatste ronde
vond dat het al schemerde.
De non-stops waren niet moeilijk, was
de mening. Eigenlijk wat te simpel met
de breedte van de gehele non-stop en
eigenlijk maar één plek waar je redelijk
eenvoudig naar boven kon. Met name
veel mensen van het ‘Continent’ dachten
dat ze een klasse te laag hadden
ingeschreven. Doch de tweede ronde
verraste velen, omdat het toch wel wat
‘slippery’ en ‘softy’ geworden was. De
bovenlaag was her en der wat dunner
geworden en er kwamen wat stenen, of
nog erger de natte leemlaag, naar boven.
Tijdens de derde ronde waren de nonstops geheel anders geworden. Toen
snapten wij waarom die hele brede
sporen er waren. Je moest gewoon een
ander, moeilijker spoor maken naar
boven. Voor de meeste rijders ging het
puntenaantal per ronde dan ook
(drastisch) omhoog.
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Bij terugkomst begint het volgende ritueel weer: De
verdiende ‘pint’. Wassen en de grootste troep uit de
motor porren, zodat alles de volgende dag ook weer
rond kon gaan.

In de feesttent werd het al een beetje
gezellig, in afwachting van het etentje
dat door George aangeboden werd.

Naast het vlees en de salades verorberen de Engelsen
ook hoeveelheden chips en nootjes bij het diner.
Gelukkig was dit laatste niet verplicht.

George Greenland is een veelzijdig man. Van wat ik
begrepen heb heeft hij goed gecrosst, maar nog beter
enduro- en behendigheidscompetitie gedaan.
Uiteraard getrialled en van alles gedaan met een zijspan aan de motor. Hij is mede ontwikkelaar,
testrijder, rijder en moderator geweest van de succesvolle Wasp motor.
Heden ten dage doet hij
(voornamelijk) nog enkel
trial. Vorig jaar heeft hij
als 78-jarige nog de
Schotse Classic gereden.
Voor hen die er ook
gereden hebben weten dat
dit een prachtige prestatie
is. Dit jaar was hij er de
Guest of Honour in
navolging van Sammy
Miller en al die andere
grote trialrijders.
Foto: George met vrouw,
dochter en Jock van de
Schotse
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Voordat het feest echt begon
werd George toegesproken en
via een interview kregen we
niet alleen veel te weten van de
rijderskwaliteiten van George
maar ook van zijn
organisatietalent voor de
Engelse trial.
Zoals op de foto te zien is heeft
George een echte officiële
fanclub

De muzikant van de avond was een goede
gitarist die met een goede zang en een
ritmekast de hele avond goeie
rockmuziek speelde. Zeer aangenaam om
naar te luisteren en voor diegene die wat
minder van muziek of dansen hielden, die
hadden alle gelegenheid om in de
naastgelegen tent te kletsen en verhalen te
vertellen.
Dat dansen was wel apart. Zoals reeds
gezegd was er al veel water gevallen en
de grond al redelijk verzadigd. Vanaf vijf
uur ’s middags was het niet alleen gaan
regenen, maar was het meer hozen. En
dat kwam de ondergrond niet ten goede.
De mensen op de dansvloer (lees het
gras) dansten ofwel in hun rijlaarzen of
zoals de meeste dames in hun ‘Willy’s’,
dus rubberen laarzen. Door dat dansen en
trappen veranderde het gras in een
modderpartij, waarna de modder onder elke stap opspatte, meestal kniehoogte, maar soms ook
heuphoogte. De volgende dag kon je nog goed zien wie er gedanst had.

De hele nacht had het geregend, maar in de ochtend was het droog. Weliswaar dik bewolkt, mistig
en alles sompig, maar we konden ons weer gaan opmaken voor de trial die over een uurtje of
anderhalf zou beginnen.

MAAR! al snel hoorden wij wat gekraak uit de luidsprekers en Andy richtte zich tot ons met de
mededeling dat de trial niet zou doorgaan.
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De reden hiervan was tweeërlei;
Ten eerste kon geen rijder of
controleur het terrein nog opkomen.
En met de capaciteit van een tractor
gaat dat niet (de quad en 4-WD
konden niets meer omhoog trekken).
En aan de weg parkeren was
absoluut geen optie.
Ten tweede zou het ’s middags weer
hard gaan regenen. En als de trial
doorging voor de aanwezigen, gaf
dat weer het probleem, omdat
iedereen daarna met caravan of
trailer naar beneden gebracht moest
worden. Dat zou dan nachtwerk
worden voordat dit klaar was.
Ziedaar; Kom je eens een keer voor de echte Engelse modder voor echte Engelse fietsen, gaat het
door het echte Engelse weer niet door. Een trial afgelasten vanwege weersomstandigheden -zoals
storm en onweer- is om veiligheidsredenen te begrijpen. Maar de trial die ontstaan is bij de
(on)gratie van modder en die dan af te lasten, dat verzin je niet. Dat kan alleen in Engeland.

Tijdens het beteuterde
ontbijtje hebben we maar
besloten om de bootreis
van maandag maar om te
boeken naar later op de
zondag, want opbreken en
de tent in de regen in
Dover weer opzetten was
niet zo aanlokkelijk.
Alsus waren wij
zondagavond (laat) weer
thuis.

Welliswaar een mooie CTN-wedstrijd met mooi weer gemist, maar een natte Engeland reis/trial
ervaring rijker, was het toch een leuke aangelegenheid met een goede trial, leuke sfeer en grote
inzet voor een goede organisatie in Engeland.
Enkel dat veer,.. dat weer… en dat verkeer!!
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