Verslag van de CTN-wedstrijd te Rotterdam.
Zondag de 25ste maart waren wij te gast bij Trialclub MC the Wheelie te Rotterdam. Mooi weer,
niet te warm of te koud. Er waren door omstandigheden (laten we zeggen; een iets te korte nacht)
nogal wat vaste klassieker niet aanwezig. Toch nog 56 deelnemers aan de start. De uitzetters hadden
10 non-stops weggezet, die lekker lang
waren en over het algemeen veel te sturen
inhielden, over zo veel mogelijk
hoogteverschillen.

In het kort kunnen we zeggen dat veel
mensen het héél goed naar hun zin hadden.
Ook de punten suggereren een goed nivo.

De enigsten die hier een uitzondering op
maken waren de rijders; Jan Willem
Teerds, Gijs, Bram Martien, Mart en Pe.
En zij vertegenwoordigden ieder een
klasse.
Graag willen we te zijner tijd van hen
weten wat ze van de wedstrijd en het
nivo vonden.

Jan Willen met zijn (oranje?) CZ-Jawa
reed voor de eerste keer mee. Hij had in
het witte spoor iets te veel puntjes.
Hoewel Jan Willen nog maar net begint
met triallen, is het lage vermogen van
zijn (slecht 125 cc) CZ, -die er
overigens niet zo licht uitziet-, wel een
probleempje. Mogelijk kunnen de
deskundigen, Jan Willem de volgende
keer enkele adviezen geven, die het
hem wat makkelijker kunnen maken
om rond te komen. Jan Willem hou vol,
het zal beter gaan en tot de volgende
keer.

Ook Gijs had een probleempje met
de Kreidler. Hij had een technisch
probleempje dachten wij. Soms
kwam er een donker grommend
geluid uit de Kreidler, iets wat ons
4-takt mensen mooi in de oren
klink, maar als Gijs dit hoorde wist
hij dat het ‘vermogen’ van zijn 50
cc’ertje weg was en hij er snel de
2-benen pk’s bij moest zetten.

Bram Gjaltema had een nieuwe
motor om op te rijden en dat
was duidelijk nog even wennen
zei hij. De strakke Montesa
(verdiende ook een strak pak)
was goed, maar toch iets anders
van karakter. Maar dat gaat
goed komen vertelde hij. Dus
dat gaat in de komende tijd wel
weer wat beter.
De foto’s van Gijs en van Bram
komen van Just Vecht die veel
mooie foto’s gemaakt heeft.
U kunt ze allemaal bekijken op
de site van MC the Wheelie (via
http://www.mcthewheelie.nl/Trial en dan tabblad Foto’s).
Martien had ook iets te veel punten. Maar
dat lag aan de motor (denkt hij nog steeds).
Als de FN gerepareerd is zal het wel weer
beter gaan, dus; Hou vol, Martien.

Mart van Saane had nogal wat punten bij
elkaar gesprokkeld. Maar dat is niet zo
verwonderlijk, als we bedenken dat Mart het
vorige jaar nog wit reed. Gewoon een
kleurtje overslaan. Dat gaat wel goed komen
met die jongen, die heeft er zin in. (Sorry
Mart, geen foto gevonden..)

Van Pe is het bekend dat het met
de BSA een zware taak is om
rond te komen. Maar met 4x10
non-stop bleef hij toch nog onder
de 2 punten per non-stop.

Deze keer reed er nog een Duitse triallist mee en wel Wojcieck Wasowicz met een zeer
opmerkelijke motor.

Het verhaal over die fiets is als volgt;
Begin jaren tachtig was er niet veel te koop in
Oost-Duitsland, laat staan een trialmotor. Dus als
je wilde triallen moest je dus zelf een motor
bouwen.
De bouwers hadden naar de nieuwste motoren
gekeken en enkele (weg en/of race)-motoren
hadden een mono-shock achterbrug. Technisch is
het moeilijk om deze onder in het frame te
bouwen, laat staan een goede veer-demper te
vinden.
Daarvoor hadden zij de oplossing bedacht, door
de veer onder het zadel te zetten en een
achterbrug van een brommer er aan te koppelen.

Het geheel werd opgebouwd met verbogen buizen en er kwam een MZ motortje in te hangen.

Uitzonderlijk is ook de uitlaat. Dat de gassen de uitgang
weten te vinden is verwonderlijk. Maar dit leek het
meeste vermogen te geven.
Dus al met al een op zijn tijd vooruit zijnde trialfiets. De
rest is geschiedenis. Toen in ’89 de muur wegviel,
konden er andere trialfietsen binnenkomen. Deze heeft
de tijd in de schuur overleefd en wordt nu weer fanatiek
gebruikt. Het is een leuk machientje. ’t Is jammer dat hij
bij de Liefhebbers ingedeeld moet worden, maar zo zijn
onze regels nu eenmaal. Wojcieck wees Welkom.

Uiteraard is er ook nog veel meer te vertellen, maar mogelijk zeggen de foto’s ook veel. Zoals
gezegd heeft de club-fotograaf Just Vecht vele rijders op de gevoelige (chip-)plaat vastgelegd. Ga
daarvoor naar de site van MC the Wheelie (via http://www.mcthewheelie.nl/Trial en dan tabblad
Foto’s).
Just Bedankt.
Ook Willemine Vermeulen heeft foto’s gemaakt. En wat opvalt, is dat dames (ook Beate en Katja
hebben hier oog voor) meestal foto’s maken waarin het ‘gevoel’, de ‘beleving’ een belangrijke rol
speelt. Alleen heeft zij er heel veel gemaakt, dus die moeten nog uitgezocht worden. We doen dat
zo snel mogelijk, waarbij we een onderverdeling zullen maken tussen een selectie foto’s onder de
noemer “Trialbeleving” en de wedstrijddagfoto’s. Wij houden jullie op de hoogte.
Wat ons nog rest is de organisatie, de uitzetters, de controleurs (20-tal), de dames van het
secretariaat, de dame van de catering en alle anderen die we vergeten zijn, Hartelijk te bedanken
voor een mooie, goede wedstrijd.
Allen Bedankt.

Hallo?, Een vijf?, of Tot Ziens? Zal wel het middelste
wel zijn?

Vorig jaar is Eva niet gestart, omdat het nog te moeilijk
was. Nu was de eerste ronde nog wat wennen, maar de
laatste twee ronden gingen foutloos

Als ik later groot ben, zal ik het dan ook ……….?

