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Verslagje van ons CTN-weekendje te Baarlo. 

 

De luitjes van BTC hadden voor mooi weer gezorgd. Het was twee dagen mooi, zonnig en warm weer. En 

ook op de langste dag was het ’s avonds geweldig om in alle rust, samen of alleen, te BBQ’en, bij het 

kampvuur te zitten en/of motoren te repareren op de ‘camping’ ofwel het grasveldje. En ook onder het afdak 

van de kantine was het tot ’s nacht nog druk.  

 

Elke dag waren er 8 secties weggezet en geheel verschillend voor beide dagen.  

In totaal hebben zo’n 60 unieke rijders meegedaan. En hoewel de wedstrijd ook tegelijk een EuoCup-

wedstrijd was, was het aantal deelnemers vanwege de datum en andere activiteiten toch nogal beperkt. Bijna 

al onze zware klassieker rijders hadden een motorclubweekend. En op zaterdag was er een grote klassieke 

wedstrijd te Dolhain in Belgie, zodat enkel Bob Rijckaerd er in Baarlo was. Alle andere Belgische rijders 

waren er zaterdag niet, omdat ze in Belgie reden en zondags was men daar nog te vermoeid ervan, om nog 

naar het verre noorden af te reizen. Verder waren er in het gehele land grote activiteiten en de 

vakantieperiode voor vele CTN-ers was ook al 

aangebroken. Dus kortom; alles verklaarbaar, maar er 

waren wat minder mensen. Hopelijk is volgend jaar het 

weekend ietsje eerder in juni of zo. 

 

 

Het is altijd mooi om te zien, wat mensen voor een 

klassieker bouwen, en hoe deze er dan uit moet zien of 

hoe competitief die motor moet zijn. Hieronder drie 

BSA Bantam’tjes. Aan U de keuze. 
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Omdat de Eurocup sinds dit jaar vijf sporen hanteert, had Baarlo dit ook gedaan. Boven het gele spoor was 

nog een oranje spoor gemaakt. Dit was een Twin-Shock spoor. Met name op zondag was dat aan de straffe 

kant, naar de punten kijkend. 

Het gele spoor was ook van het TS-gehalte. Pe heeft heel, heel hard moeten werken. Dat Eddy en Bob toch 

nog mee kunnen in deze ‘lichtgewichtsklasse’ is bewonderenswaardig. Verheugend was het, dat we geen 

enkele keer gezien hebben, dat er omgezet of “gehopt” werd (meer zijwaarts dan vooruit). 

De rest van de sporen was goed op nivo uitgezet, zo vertelden de rijders. Wel met de kanttekening dat de 

lage fietsen op menige plek kwamen vast te zitten.  

 

Het hebben van vijf sporen is best interessant. Zoals de Eurocup het doet, (gaat meer op de D-cup lijken) dat 

onze twinshock-rijders het derde spoor rijden en dan nog twee sporen erboven is voor CTN een beetje raar. 

Want dat zou inhouden dat onze witte, blauwe en rode rijders in twee sporen zouden moeten. Beter zou het 

zijn om de blauwe en roden rijders over drie sporen te verdelen. 

Een interessante ontwikkeling waar wij maar eens over moeten nadenken hoe en of wij dat ten voordele 

kunnen gaan benutten. 

 

 

Rene in ’t Veld had pech met het DKW’tje. Op zaterdag had hij net het motortje warm voor de start van de 

trial toen de vonkjes opeens geheel verdwenen. Rene 

heeft toen veel getrapt, geduwd en andere narigheid 

geprobeerd, doch het DKW’tje hield het voor 

gezien.! Dan maar foto’s gemaakt (zie fotogalerij) 

en gewacht tot er ’s avonds hulp beschikbaar was in 

de persoon van Ferry. Rene had voor die tijd een 

voedzaam dinertje gemaakt, zodat Ferry zelfs de 

gehele nacht door zou kunnen sleutelen. Want er 

moest op zondag wel gereden worden. Zo rond een 

uur of acht begon Ferry met de zoektocht naar de 

benodigde vonkjes voor het DKW’tje. De DKW 

ging op een kleed en Ferry boog zich erover als een 

chirurg, klaar om elk probleem bloot te leggen. Rene 

voorzag Ferry van alle spullen die Ferry nodig had. 

En ook gaf hij commentaar, opmerkingen en 

suggesties, maar waar in ieder geval het motortje er 

niet beter van werd. Inmiddels hadden vele triallisten 

het schouwspel van een afstand aangezien en besloten 

(omdat er toch niets anders te doen was) vrijwillig 

hun diensten aan te bieden.  

 

 

Dus er kwamen nog meer en allerlei suggesties hoe 

het probleem aangepakt moest worden en wat men 

dacht dat het probleem was. Stoelen kwamen erbij, 

evenals een bietje, want dat karweitje kon wel even 

duren. Doch Ferry liet zich niet afleiden, was 

meegaand in de suggesties, maar had de condensator 

al van tevoren als probleem gebrandmerkt.  
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Maar nu wil het geval dat de Duitsers bij de bouw, eerst de condensator genomen hebben en er toen de rest 

van de motor aan de ene kant en de ontsteking 

aan de andere kant eromheen gebouwd 

hebben. Dus Ferry moest diep gaan, heel diep. 

En Rene hielp intens mee en regelde 

condensators, draadjes, moertjes, tangen, 

sleutels en zorgde tegelijkertijd ook nog voor 

het nodige vocht om de zenuwen bij deze 

operatie de baas te blijven. En iedereen had 

wel wat. Uit de gekste hoeken van de 

voertuigen en doosjes of kisten kwam wel iets. 

Ik denk dat als je een frame, een wieltje, een 

half blok, een paar blikjes bier en een goeie 

babbel hebt, je in een dag met wat handig 

sleutelen, tijdens een trialwedstrijd, een 

rijdende motor hebt. Zo veel zit er 

weggestoken bij een ieder. 

 

Het was voorwaar zeer vermakelijk en leerzaam om de meester te zien sleutelen met een grote schare 

‘belangstellende kundige’ eromheen. En ik kan je verzekeren dat bij het volgende weekend mensen een 

motor meebrengen die ze niet meer aan de gang krijgen en deze ter reparatie aanbieden onder de mom van 

“net deed ie ’t nog!”. 

Rene heeft de hele zondag wel zonder een technisch 

probleem rondgereden. 

 

Uiteraard werd zowel de trial, als de techniek en ook 

de gewone dingen des levens aangesproken en 

bediscussieerd tijdens het kampvuur (gedeeltelijk 

voorzien van muziek en zang van GertJan) tot bijna 

de kleine uurtjes.  

 

 

 

 

 

 

 

Op de zondag was er een prijsuitreiking zoals je die niet vaak zult meemaken.  

Er waren bekers (groot en klein), flessen wijn en worsten. En dan mocht degene met de eerste prijs kiezen 

wat hij wilde.  
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De ene toeschouwer was er meteen van overtuigd dat eerst alle bekers gekozen zouden worden en de worsten 

als laatste weg zouden gaan.  

Iemand anders wist zeker dat de wijn als eerste op zou zijn. Maar het ging behoorlijk gelijkmatig op. Wel 

hoorde je menig moeder of echtgenote -heel stellig- voor de keuze van een fles wijn te gaan in plaats van de 

beker. Zij zagen de bui alweer hangen wie er moest 

gaan poetsen, denken wij. 

 

 

Dat Jan Jr. met de Triumph-Twin in de Twin-

shockklasse ingedeeld was, op de zondag was 

jammer. Hij miste daardoor zijn rechtmatige tweede 

plaats, maar ook de credit om met die zware fiets zo 

goed rond te komen in rood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortom, voor hen die er geweest zijn, is het een goed weekend geweest. 

 

Volgend jaar weer en dan ietsje eerder. 

 

Beste helpers, bestuur, controleurs en alle anderen en Wim: Bedankt. 

 

Tot Volgend Jaar. 

 

 

 


