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Toen de redaktie aankwam (ietsje later dan de bedoeling was, want we waren weer verkeerd
gereden) waren Anneke en Bertha er al om de inschrijvingen te doen. Johan zou Anneke helpen bij
de telling, als Bertha ging knippen tijdens
de wedstrijd.
Het was knap benauwd zo tussen die
bomen, er is door iedereen veel gezweet.
Niet enkel tijdens het nietsdoen en/of
secties bekijken, maar ook tijdens het
rijden. En dat zeker voor hen die achteraan
in de klasse zouden komen te zitten.

Een dag daarvoor hadden de uitzetters het
ook benauwd, maar dan of het zou lukken
om alles klaar te krijgen. Voor Paul
Schimmel, Gijs van Woerkom, Peter van
Amersfoort (die zelf niet kon rijden) en
Reijnder Biellemans (niet lang, maar toch)
was het best zwaar, dat op en neer lopen in
die hitte, om alle non-stops uit te zetten.
Ook voor Geert Roekevisch was het
vreemd, dat hij als organisator er niet bij
kon zijn, omdat het werk dat niet toeliet.
Maar het is de mannen toch gelukt om 8
interessante non-stops uit te zetten, met
vier sporen voor zo’n 64 rijders (CTN en
Regio)
De controleurs in Lochem blijft een
probleempje. In het begin van het jaar zijn
er een aantal ndie hulp toezeggen, maar op
de dag zelf blijkt het toch niet te kunnen.
En da’s jammer.
Maar uiteindelijk hadden we toch nog
bemensing op enkele secties. Marcel Elshof
controleerde en zijn zoon knipte op NS1.
Geert deed alles op NS2 en Bertha knipte
voor zowel NS5, NS6 en soms ook nog NS7.
Katja Schimmel controleerde en knipte op
NS3. En Katja was er in eerste instantie om
foto’s maken. Dat heeft ze ook gedaan, maar
toen ze even aan het controleren was, vond
ze dat eigenlijk hartstikke leuk. En nu
hebben we een probleem!! Want als Katja
controleert hebben we er een controleuse bij,
wat erg fijn is, maar dan hebben we wel een
goede fotografe minder. Probleempje!

We hadden twee nieuwelingen: Egbert van Oss en Peter Lamers, beiden welkom. Zij zullen wel
raar opgekeken hebben van het zooitje ongeregeld met controleren, maar hopelijk ook de sfeer
ervaren hebben.
Uiteraard gaan we uit van de eerlijkheid van de rijders bij het zelf controleren, maar toch was
menigeen van mening dat je de non-stop beter kon rijden als er twee ogen op je keken. Je reed dan
met meer aandacht. Zonder controleur reed men slordiger de sectie in.

De secties waren goed. Voor blauw was
NS4 een scheidsrechter, voor rood was
NS7 en 8 en voor geel NS6 en 7 de
scheidsrechter. De opstappen (die in NS6
de wortel ann het gezicht te zien) en een
bak los zand op een helling is en blijft een
moeilijkheid. Uiteraard geldt dat niet voor
alle rijders. De ene is beter in opstappen en
de andere beter in het losse zand. Maar
frappant is het wel dat rijders grote
verschillen hebben in de punten per ronde.
Veel rijders hadden de eerste of tweede
ronde opeens veel punten. Hoe dat komt
blijft interessant.

Deze keer relatief veel ex eaquo wat de punten betreft. Maar voor de uiteindelijke stand moesten we
thuis even de nullen tellen. Het verschil zat in het aantal nullen. Zo waren ook Paul Schimmel en
Martien Vermeulen gelijk geëindigd, doch bij de hertelling was het jammer voor Martien dat er een
vijfje iets (te) onduidelijk op de kaart stond, die er bij de hertelling (vanwege de ex eaqou) toch nog
een verschil opleverde met Paul. Maar eigenlijk was dat vijfje van Martien maar een 1, want toen
hij opeens op zijn rug lag onder de motor in non-stop 1 (zonder een voet te zetten!) is dat toch maar
1 strafpunt voor steun hebben, nietwaar? En eigenlijk zou er voor de entertainmentswaarde
puntenmindering moeten zijn (en voor deze spectaculaire actie minstens 5 tot 6 punten, denken wij),
als de wachtende rijders en toeschouwers op deze manier actief betrokken worden bij verrichtingen
van een rijder. Dus is Martien eigenlijk de morele winnaar van deze (bijna) ex aequo.
Wat was ons nog meer opgevallen?
Gerrit Westering had het met de BSA goed naar de zin en heeft goed gereden in het gele spoor.
Eva Schimmel liep in de derde ronde niet meer helemaal soepeltjes na een valpartijtje een NS6,
maar ze wilde van geen opgeven weten en heeft de laatste ronde veel steppend toch de trial
uitgereden.
De pen op NS4 had het al snel begeven en
hoewel er vele pennen bij de telling aanwezig
waren en er mensen rond reden met een
reserve pen is deze kapotte pen er de gehele
trial blijven hangen! Merkwaardig niet?
Pieter van de Wal was weer aan het geel
begonnen. En deze keer was geel weer niet
makkelijk. (Nr. 1 had 13 strafpuntren), maar al
met al ging het goed.

Ook Rob Ringenier had de Mixonda beter lopende en was van mening dat geel wel moest kunnen.
Het lijkt ons dat de combinatie Rob en de Mixonda (een trialmotor van zeer veel verschillende
Honda en andere Japanse motoronderdelen, vraag er maar eens naar) de aansluiting wel gaat
vinden.
Ook Ferry wilde zijn Russiche beer(tje) laten grommen en dat ging veel beter in rood. Heel moedig
van hem en ook bij hem ging het best goed, zo voor de eerste keer. Maar kijk bij de volgende
gelegenheid eens goed naar zijn ‘Rijsende Zon’ om te zien dat je triallen beter staand kunt doen.

Paul Schimmel kan naast trialrijden ook goed door als stuntman, denken wij, want waarom moest
het anders zo moeilijk om over de wortels van de boom door de lucht te vliegen, als je er ook
gewoon langs kunt rijden (misschien niet zo leuk?).
Berry Gamelkoorn gaat ook steeds beter mijn eigenbouw MZN. Al bij al zit er veel talent bij CTN
wat eigenbouw betreft, met niet zo voor de hand liggende motor en/of framecombinaties. We
moesten ze maar eens een keer allemaal op een rijtje gaan zetten.
Voor de foto’s onze dank aan Katja (en Eva?)
Schimmel en Rene in’t Veld

