Yde De Punt
Vandaag 27 mei de tweede demo wedstrijd van de classic 50cc grasbaanteam in Yde de
Punt.
Het is prachtig mooi weer in Yde . 8:30 uur, het rennerskwartier is goed gevuld met
enthousiaste rijders. Een prachtig aangelegde baan.
Vanaf 9.30 uur was daar de inschrijving een lange wacht rij, zo zie je heel veel deelnemers
staan. Vandaag 16 verschillende classes aan de start. Hiervan waren 6 lokale klasse`s en
maar liefst 10 klasse`s bij de classic rijders
Om 10.30 waren nog niet alle inschrijvingen gedaan daarom melde onze omroeper Nico dat
degene die zich nog niet gemeld hadden dit nu nog snel mochten doen. Waarschijnlijk door
de grote opkomst duurde de motorkeuring iets langer. Zodat alle afgesproken tijden rond de
rennersbriefing en de training met een half uurtje opgeschoven werd. Maar dat mocht de pret
niet drukken.
De renners briefing werd door Jan Wieldraaijer gedaan. Na het officiële gedeelte sprak Jan
de 50cc classic rijders aan dat het bestuur graag ziet dat er meer inschrijvingen komen voor
Stadskanaal en Scheemda anders zijn zij genoodzaakt om deze demo wedstrijden niet door
te laten gaan . Dus geef je op !!!!!
Vandaag waren er 2 trainingen voor iedereen, tijdens deze trainingen werden er vele foto`s
gemaakt. Dit bleek later op de middag toen deze te koop aangeboden werden.
Na de training motoren afstellen op het mooie weer want het was warm ook voor de
motoren. Menige sloeg bij de start af. Het is 14.00 uur en de dem o wedstrijd kon van start
alle rêverie konden op hun plek plaats nemen de starter in de volle zon maar die was al flink
gekleurd en zorgde er voor dat hij voldoende dronk zoals Kees dit melde. De wedstrijdleider
Jan zat heerlijk onder de luivel en gaf aan dit zo wel vol te houden was.
De 1e manche ging van start. De Oldtimer handversnellers, hierin was Chris van Homoet te
sterk voor het rest van het veld. Al volgden Wil Bunschoten en Pieter Kars hem op de voet.
Deze volgorde was ook voor de 2e en de 3e manche een feit.
De Youngtimer groep was vandaag niet zo groot maar wel spannend als het om de derde
plaats ging daar werd echt gestreden.
De Oldtimer voet was elke manche een gelijke finish plek behalve de eerste manche waar
Chris van Homoet achter Giel Wieldraaijer eindigde. Gevolgd door Klaas Poort, Rense de
Vries , Marcel Udo en Jan Willem Eggers.
Bij de eerste manche van de jeugd was het heel sneu lig je alle ronden voorop en vlak voor
de finish slaat je brommer af dan maar rennen over de finish en dan toch nog bij de eerste
drie eindigen.
De lokalen waren verdeeld in jeugd 5 t/m 11 jaar / jeugd 12 t/m 15 jaar. Automaat standaard,
Automaten speciaal de schakel Pitbike en ja een ware dames klasse waar 7 dames aan de
start verschenen. We hopen dat de lokalen zoveel interesse hebben in de classic grasbaan
zodat zij daar in de toekomst ook in zullen rijden.

YDE DE PUNT, 27 MEI 2018 Pieter Kars maakte vele foto`s van deze mooie dag. Op een
gegeven moment stond ik bij de EHBO onder het afdakje. Ze vertelden mij dat ze gelukkig
niet zoveel hoefden in te springen. Nog geen twee tellen later gilden beide dames: “Daar ligt
iemand, daar moeten we naar toe!” Maar wat bleek? Het was onze enthousiaste fotograaf
Pieter die een lig positie aannam om de mooiste foto`s te schieten. Maar alert waren de
EHBO’ers wel.
De classic rijders waren verdeeld in junioren A – B - C en de Senioren waren zelfs in 4
verschillende klassen A - B - C en D ingedeeld. Het maakte bij deze series niet uit waar je in
reed, ze waren allemaal even spannend en een lust voor het oog. Helaas ging Dylyp
Dijkema tijdens de 3e manche van de senioren D onderuit. Hierbij heeft hij zijn sleutelbeen
gebroken. Vanaf deze stoel heel veel sterkte en beterschap.
Na afloop van de demowedstrijden was daar de prijs uitreiking. De eerste drie kregen een
mooie bokaal. Voor de lokale rijders was een speciale prijs: een …bokaal.
De uitslagen van deze mooie dag staan op de site van het 50cc classic grasbaanteam, zo
ook de mooie foto’s. Tot in Stadskanaal op 10 juni!

