Verslag van de Speedtrial tijdens het Plonkers Weekend in 2011
Dit jaar was de speedtrial weer op een plek waar ze een jaar of 8 geleden verreden werd in de
hoek van de crossbaan. En dat gaf de mogelijkheid om het een stuk ruimer uit te zetten dan
bij kantine. Nu was er dan ook de mogelijkheid om een non-stop uit te zetten, waarbij het
spoor met vloeiende lijnen aan te snijden was. En dat gaf dan de keus tussen welke
versnelling men moest rijden. Dat kon een probleem worden, want de meeste klassiekers
(kunnen) houden niet van schakelen in een sectie.

Ook nu was het telkens een keus om zo snel mogelijk te gaan met de nodige voeten of het
ietsje rustiger te doen en geen voeten te zetten. En dat ‘hoe rustig’ is nou net speedtrial rijden.
Hoewel er niet overdreven veel pijlen in stonden, werden er veel pijlen gemist door menigeen.
En dat leverde dan weer gelijk een laatste plaats op in diew ronde. Misschien is het ook wel
logisch, dat er veel
pijlen gemist
werden, want
normaal in de trial
gaat het zo
langzaam dat we in
de tussentijd nog
genoeg tijd hebben
om naar de pijlen
te zoeken. En nu
ging dat niet.
Wel viel gelijk de
verschillende
rijstijlen op. De
(voormalige)
crosser en/of
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endurorijder had wel kansen op een snelle tijd, maar ook voeten. En een nadeel van een snelle
tijd betekend ook dat de kansen op herstel bij een dreigend missen van een pijl niet meer te
corrigeren is.
In de fotogalerij hebben we meerdere foto’s van Eddy’s ronde erin laten zitten om zijn
karakteristieke rijstijl te laten zien. Ook Joël Garsoux had deze stijl en was ook zeer snel.

Voor de eerste plaats was er uiteraard een beker. En om deelname te enthousiasmeren stelde
Classic Trial Nederland een fles Champagne beschikbaar
voor de meest gemiddelde rijder over twee ronden. Dus ook
als alles in de eerste ronde fout ging was er nog een goede
mogelijkheid wat te verdienen.
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Voor de zijspannen was de opkomst nogal aan de lage kant: slechts 1 span!! ten opzicht van
de vijf spannen van vorig jaar. Zoals vermeldt in het trialverslag was de familie van Saane te
vermoeid om nog mee te kunnen doen, na al het geloop en geren en roepen hoe vader Chris
het moest doen in het bakkie tijdens de trial.
Dus de familie Dreze nam de beker mee naar Belgie. Zij reden heel soliede en strak met het
span rond, waarbij gezegd moet worden dat zo’n spoor een zijspan toch geheel anders is dan
een motorspoor. Knap hoe zij dat deden.

In het witte spoor was Rene van ’t Veld de enige deelnemer (niemand durfde de uitdaging aan
met deze winnar?) en dus ging de beker richting het Westen.
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Het blauwe spoor werd bemand door 11 man die het in twee ronden mochten proberen aan te
tonen wie het snelste rond kon komen met de minste voeten. En het ging er behoorlijk
fanatiek aan toe. Dus het werd dan ook spannend. Tussen de eerste vier plaatsen zat bijna
slechts één seconde verschil.
Wim Kroon won uiteindelijk met een tijdsverschil van 0,1 seconde van Barry Kramer, waarbij
beiden 2 strafseconden opliepen.

Dat Barry ook een goede racer is toonde hij wel aan door deze tijd neer te zetten met een
kapotte voorband. Hem deert het waarschijnlijk niets. Dat losse zand onder een kapotte band
is hetzelfde als een slick onder een 50 cc racer
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Een aparte verschijning was het meedoen van Lewis Tappenhöltes. Het kleine mannetje op de
Yamaha had een hele tijd met
bewondering staan te kijken en
vroeg uit interesse -op zowat het
einde van de tijd- of hij het ook een
keer mocht proberen. En dat mocht
natuurlijk.
Toen het kleine manneke hoorde dat
hij het tweemaal mocht proberen
voor een beker, was het helemaal
euforie. Met een big smile vertrok
hij, om in de eerste poging een pijl te
missen.
Maar zijn tijd was best snel. In de
tweede poging reed hij zonder
voeten naar een vierde tijd. Duidelijk is dat we hem volgend jaar wel weer terug zien.

Op een punt na miste hij de fles Champagne. Die ging naar Thomas Kadri als meest
gemiddelde rijder over twee ronden.
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Zes rode rijders kwamen aan de start om een goede tijd neer te zetten. Waarschijnlijk met
uitzondering van Dick Ramplee en Jan de Klerk Sr. wilden de anderen slechts voor de eerste
plaats gaan.
Het was uiteindelijk Joël
Garsoux die het met 0,2
seconden verschil tussen
hem en Martien, de eerste
prijs wegkaapte.
Dat deed hij in een haast
ongelofelijke tijd maar
wel met nog 8
strafseconden.
Bij de prijsuitreiking ging
het even mis, doordat het
leek dat Martien de eerste
was. Maar dat bleek een
foutje te zijn. Martien was eerste in de rij voor de fles (dus zeker geen fles. Jammer hė). Een
klein foutje dat toch nog goed gekomen is. De beker is naar Zuid-België.

De fles Champagne
ging naar Dick
Ramplee. Een mooie
strakke rijstijl met
telkens een goede
bewuste afweging om
een voet te zetten.
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Bij de 4 gele rijders was Eddy Zels heer en meester. Met zijn karakteristieke rijstijl en dan
ook nog geen voeten zetten, maakte hem ongenaakbaar.
Steve Martin moest Erik Lusink net voor laten gaan en miste daarom de door CTN
beschikbaar gestelde fles Champagne.

Al bij al waren we meer dan een uur bezig voordat de 24 rijders erdoorheen waren.

Het was een geslaagd evenement.

7

