De Kop is er weer af.
De eerste wedstrijd van het “Classic 50cc grasbaanteam” is weer verreden.
Zoals elk jaar vindt de openings race plaats in het Drentse Beilen op koningsdag.
Georganiseerd door festival Beilen in samen werking met het “Classic 50cc grasbaanteam”.
De grasbaan lag er weer prima bij en op een deskundige wijze weer uitgezet door Sjoerd en zoon Dylyp
Dijkema met ondersteuning van Lute-Anne de Vries en een aantal vrijwilligers.
De stemming onder de renners zat er gelijk goed in en er heerste een gezellige sfeer in het
rennerskwartier, de meeste renners hadden elkaar dan ook de hele winter niet gezien en gesproken.
Benieuwd of de motor van de concurrentie nog veranderd was ten opzichte van vorig jaar.
En of de aanpassingen aan eigen motor ook op de grasbaan ook doet wat er van verwacht wordt.
Een prima aantal renners had zich aangemeld om toch vooral de eerste wedstrijd maar niet te missen.
Nadat de wedstijdleider iedereen hartelijk welkom hete en de renners de nodige informatie had
verstrekt werdt begonnen met de training.
Vanaf het begin ging het gas er volop en bleek al snel dat de grasbaan er prima bij lag en dat er snelle
tijden gereden zouden worden.
Vooral voor de nieuwe renners was het erg spannend hoe het allemaal in zijn werk ging.
De kleinste en jongste renners vol spanning voor het startlint waar starter Kees nog even de laatste
aanwijzing gaf over de startplek en vooral met het voorwiel in het gootje.
Als echte grasbaanrenner aan de start met de ouders aan de kant en heel veel publiek is natuurlijk ook
erg spannend.
Mede organisator Dylyp Dijkema vertelde dan ook dat de jeugd al enkele maanden aan het trainen
waren in een weiland om maar zo goed mogelijk te presteren.
Om klokslag half een werd er gestart met de wedstrijd onder gunstige weersomstandigheden.
Na enkele wedstrijden toch een nare valpartij waarbij een onderuitgegleden renner werdt overreden
door een achter hem rijdende renner.
Namens de renners en het bestuur van het “Classic 50cc grasbaanteam” wensen wij Ruud Haringa van
harte beterschap met zijn herstel.
In elke klasse was er veel strijd en werdt er om elke meter gestreden soms schouder aan schouder door
de bochten.
Wat erg belangrijk was dat er wel hard gesteden werdt maar wel met respect naar elkaar.
Nadat iedereen twee manches had gereden gingen de renners druk aan het rekenen voor de derde en
beslissende manche om als dag overwinnaar op de hoogste trede van het podium te mogen plaats
nemen.
De nieuwe renners genoten heel erg van hun eerste ervaring op de grasbaan.
Wij hopen deze nog vaak te mogen begroeten.
In Beilen wordt er altijd een handycap race gereden waarbij de snelste renner achter aan start en minst
snelste vooraan.
Altijd een spectakel met ongeveer 30 renners tegelijk in de baan belooft elke keer weer een schouspel
van snelle renners die zo snel mogelijk naar voren willen.
Een hele mooie race dag onder goede weersomstandigheden met een perfecte organisatie van Festival
Beilen kon om half zes begonnen worden met de prijsuitrijking.
De nummers 1 t/m 3 werden gehuldigd op het podium en mochten de bekende bijltjes in ontvangst
nemen
De motorbonden hebben dit jaar het onderwerp geluid als actiepunt.

Ook wij hebben nu de beschikkeing over een geluidsmeter en hebben deze in Beilen al gebruikt.
Het resultaad is positief alle metingen bleven beneden de geluidsnorm.
De eerste wedstrijd zit er weer op en gaan over enkele weken naar Yde de Punt.
Iedereen bedankt voor het wel slagen van deze wedstrijd in Beilen.
De uitslagen van deze wedstrijd kun je vinden onder uitslagen Beilen.

