Stadskanaal, 10 juni 2018. Een topdag! De dag begon al goed dankzij een goede voorbereiding,
voldoende rijders en mooi weer. De baan lag er strak bij en de inschrijvingen verliepen vlekkeloos. De
dag startte met de briefing, waar de familie Beishuizen in het zonnetje werd gezet. Zij hebben de
organisatie van het evenement op zich genomen en werden daar flink voor bedankt.
Iedere klasse kreeg twee keer de mogelijkheid om te trainen. Na een hoop testen, bijstellen en
verstellen konden bijna alle motoren aan de start verschijnen. Helaas waren er een aantal motoren
die last hadden van de luchtvochtigheid.
De wedstrijden konden beginnen: 10 verschillende klassen, allemaal weer even spannende manches.
Zeker bij de lokale rijders, strijden steeds meer dames om de eerste plekken. Wat een lef hebben
deze dames zeg! De meest opvallende wedstrijden waren toch wel van de Youngtimers en de
senioren A. Tot op de laatste seconde bleef het spannend wie er op plek 1,2 en 3 zouden eindigen.
De baan had een hoop te verduren. Zo werd er zelfs buitenom ingehaald, omdat de baan
gewoonweg uitgesleten was.
Na een hoop wedstrijden, was er nog één wedstrijd te rijden: de handicaprace. Vandaag waren er
zelfs twee rondes, dus genoeg animo. Allereerst was het de beurt aan de junioren A en B en de
oldtimer hand/voetversnelling, in totaal negen rijders. Tenslotte sloten de senioren A, B en C samen
met de Youngtimers de hekken.
Op wat kleine ongelukken na, zijn er op dit moment geen ernstige gevolgen. We moeten nog horen
hoe het met Hendrik van der Zee gaat, hij is behandeld door de EHBO post en zou langs de
spoedeisende hulp gaan. Veel sterkte en een goed herstel gewenst voor hem!
We sloten de dag officieel af met de prijsuitreikingen. Iedere eerste, tweede en derde plek kreeg een
mooie beker. Daarnaast was er voor iedere deelnemer een kleine herinnering geregeld. Laten we
zeggen dat vanaf vandaag een ieder zijn remmen goed gereinigd zijn. Alle uitslagen en foto’s zijn op
de site geplaatst, zodat jullie nog lang na kunnen genieten!
Wij willen via deze weg iedereen bedanken die deze geweldige dag mogelijk hebben gemaakt! Het
was een topdag!
Het A/HGS-team

