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De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen startte letterlijk en figuurlijk in de lente: zonnig, warm,
met bloemen en dus op voorhand al vele lachende gezichten.
Om 10.00 uur waren de dames voor de telling al aanwezig (en Sacha had toen de eerste pot koffie al
leeggeschonken) en konden de eersten al gaan inschrijven. Dat bleef overigens gestaag doorgaan tot
er uiteindelijk 55 man/vrouw naar The Wheelie gekomen waren om zich uit te leven in 10 zeer
gevarieerde non-stops.
Nadat we voor de laatste keer de nonstops bekeken hadden of alles (nog)
goed was, konden we om 11.00 uur
startten.
De controleurs die toevallig een hele
club rijders kregen, hadden het
uiteraard meteen hartstikke druk.
Daarna waren de wachttijden ook snel
voorbij want met 10 non-stops wordt
dat behoorlijk uit elkaar gereden.

Wim Royacker met zijn aanwinst

Bij de start was het nogal druk bij de verschillende start non-stops, maar daarna ging alles heel
soepeltjes.
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De controleurs –die normaliter controleren bij moderne trialsmoesten even wennen aan de manier van uitzetten en de
bepijling, maar zij vonden het hartstikke leuk om al die oude
motoren te horen en te zien rijden. Veel verbazing wekte ook
de diversiteit aan motoren en dat je er zo veel mee kon doen.
Naast al dat moois om te zien, hadden zij er ook nog gratis
een gebruind gezicht bij, na afloop.

De rijders kregen lange rij-non-stops voorgeschoteld met zoveel mogelijk hellingen erin. Want
waarom zouden we dat ook niet gebruiken, nietwaar?

Men kon merken dat er drie
uitzetters bezig geweest waren:
Krijn Heerschap, Cees Don en de
groep Jan Jr. en Sr. de Klerk en
Martien Vermeulen hadden
verschillende non-stops uitgezet wat
aan de diverse moeilijkheid, type,
lint of pijlen goed te merken was.
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Voor de witte rijders zat de angel in de uitgang van NS10. Cees had gelezen op de website dat
iedereen mee kon doen als men een motor over een zandpad kon sturen. En dat wilde hij wel eens
controleren. Daarom zat er de enige zandbak van heel Zuid-Holland in die non-stop voor de witte
(en de blauwe) rijders. En enkelen waren daar niet blij mee, hoewel geenszins gevaarlijk.

Willem Thijsen hebben we twee jaar geleden een keer gezien bij een van onze CTN-trials en dit is
de tweede keer dat hij komt stoeien met zijn 500 cc Triumph Twin. Net als die van Jan Jr. een
prachtig geluid, maar mogelijk ook nog ietsje onhandelbaarder met die standaard nokken en
zuigers en zo. Zeker in een zandbak. Desalniettemin veel plezier ermee Willem, en laat ons ook
-hopelijk vaak- genieten.

Henk was degene met de minste
strafpunten in het witte spoor: 12
strafpunten in non-stop 10 en de
rest met nul. Maar de andere witte
rijders hadden véél te veel
strafpunten. Zij verzamelden naast
NS 10 in respectievelijk NS 9 (te
hoge bult), 7 en 5 (uitgang) en 2
teveel punten.
Onze excuses daarvoor naar de
rijders.

Henk Schulte reed dit jaar voor het eerst op de grote MZ.
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Voor de andere kleuren hadden we het idee, na de eerste ronde, dat het niet veel punten zou geven
en er vele nullen gereden
zouden worden, doch
verzamelden de meeste
rijders toch nogal wat
punten. Was het vaak niet
echt moeilijk, men moest
toch telkens echt goed
rijden. Bijvoorbeeld de
bocht bij de uitgang van
NS 3. Voor hen die er een
nul reden was het een
eitje. Maar iets buiten het
spoor en er waren een of
twee voeten nodig. Voor
de gele rijders waren
vooral de scherpe
bochten op de steile
hellingen naar beneden in
NS 4 en 6 toch wel een puntenverzamelaar.
Renee van Saane moest vol in de remmen!.

In vele non-stops stonden niet al te veel pijlen, waardoor er voor velen de mogelijkheid was om
gedeeltelijk hogere sporen te rijden en toch de eigen kleur te rijden. In non-stop 6 gaf Theo van der
Linde trialles aan met name de jeugd en de nieuwelingen. Onder zijn bezielende aanwijzingen
probeerden menigeen het hogere spoor en met succes. Sommigen gingen daarna meer en meer het
hogere spoor rijden in andere non-stops of ruilden de kaart om voor een geheel hoger spoor.
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Er was weer een nieuw motor aanwezig en wel de MZ van Henk Schulte. Hoewel nieuw? ’t Is
gewoon een oude motor maar voor Henk was hij nieuw. Daarover een volgende keer meer.
Een andere eersteling bij CTN is Frank
Pronk met een MZ type ETS250, met een
blok uit begin ’60 en frame van ’71. Zelf
helemaal opgebouwd en met de nog natte
lak aan de start. Ondanks de 106 kg was
het een oude spijkerbroek, zoals Frank
zei: Opstappen en goed rijden en sturen.

Hij vond het een jaar lang zagen, slijpen
restaureren en experimenteren meer dan waard.
Frank veel plezier en succes ermee.
Ook de Ossa met Johan Tillema was er als
deelnemer voor de eerste keer. Had hij in het
begin nog wat aanloopproblemen, gaande weg ging het hartstikke goed.
En dan was er een andere motor die
we nu wel vaker kunnen zien bij
CTN-wedstrijden. Het is de
Triumph Tiger Cup van Wim
Royackers.
Deze Cup -die gebouwd is door
Ferry in ’t Veld-, is in een echte
trialuitvoering en mogelijk nu beter
dan een Cup vroeger ooit geweest
is.
Bij deze de specificaties zoals
vermeld voor de motor:
“Gewicht inclusief olie en benzine 93 kg - Voorwiel remnaaf lichter gemaakt door afwaterings gaten - Achternaaf
verbreed - Verbrede en verlengde achtervork met silentblock lagering voor 4.00x18 band - Trialseat - PE motorblok
bescherming - Pré 65 stuur - Pré 65 hendels - Trial voetsteun en rempedaal set - Chroom spatbordsteun - Aluminium
spatborden - Trial uitlaat en uitlaatbocht - Mikuni carburateur - Serco PVL ontsteking - Serco aluminium cilinder Serco rollager bigend - Trial primaire en secundaire overbrenging - Kettingspanner op primaire- en op secundaire
ketting - Trial versnellingsbak - Serco inspectiedeksel in primaire kast ter vervanging van het voortandwiel - Nieuwe
2.75x21 en 4.00x18 banden - Zuiger, Nokkenas, Voorvorkpoten, Remvoeringen en alle Kogellagers en bronzen
lagerbussen nieuw - Serco aluminium koppeling drukplaat - Betor schokbrekers
Nog wat wetenswaardigheden : alle speciale motorblok onderdelen zijn geleverd door Serco, in de persoon van Martyn
Adams (de vroegere super monteur van Speedwaykampioen Henny Kroeze), een onbetwiste Tigercub specialist uit
Engeland, nu verhuisd naar Nieuw Zeeland.
Met deze specificatie een winnaar in de juiste handen, in Nederland een zeldzame motor, maar een topper in Engeland
en winnaar van de Scottish Pré 65 trial.”
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Wim had zich (net als heel veel anderen) uitstekend vermaakt, dus die komt ook nog vaak terug.
En omdat we nog iets
ruimte over hebben voor
nog één foto dan nog een
foto van een oude motor in
een geheel nieuw zelfgemaakt frame. De AJS
van Jos Neerinxc.

De foto’s zoals die in dit verslag geplaatst zijn alsmede de foto’s in de Fotogalerij op de website
zijn gemaakt door Just Vecht en Dennis Schiling (op de website staat de link naar een Picasa-pagina
met al hun foto’s. Zeker de moeite waard), door Michel da Silva en Jeroen Zuydgeest, en door de
redactie.

Rest ons nu niets anders dan de dames van de telling en Sasha voor de catering te bedanken voor de
goede zorgen en
MC the Wheelie bedankt voor de organisatie.
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