Peize, 16 september 2018: Een mooie wedstrijddag, waarop de leden van het 50 cc classic
grasbaanteam zin hadden in mooie races. Races die beloond zouden worden met mooie
trofeeën voor de nummers 1, 2 en 3 uit elke klasse. De baan beloofde al veel goeds, vooral de
mooie bochten.
Daarbij was het rennerskwartier goed gevuld, waardoor het evenement door kon gaan. Ook zien
we steeds meer nieuwelingen, wat ontzettend goed is voor de competitie. Ervaringen werden
gedeeld en de zowel de persfotograaf als onze eigen fotograaf schoten mooie plaatjes. Mooi om
deze prachtige foto’s terug te zien op de site, zo anders dan voorheen.
De rijders maakten er weer bijzondere manches van. Het lijkt wel hoe ouder, hoe gekker en
daarbij hoef ik geen namen te noemen. Ook werden we vandaag vereerd door de deelname van
een hele jonge rijder. 4 jaar oud, op een Yamaha Pwee en het enthousiasme straalde ervan af!
Het waren weer mooie wedstrijden, ondanks een aantal valpartijen. Gelukkig hoefde er vandaag
niemand naar het ziekenhuis! Vanaf deze stoel beterschap allemaal.
Volgende wedstrijd is al weer de laatste van het seizoen. Dat wordt een bijzondere. Want in
Tolbert wordt grasbaan voor de 10de keer georganiseerd. Dank aan iedereen die het rijden weer
mogelijk heeft gemaakt en we gaan ervan uit tot volgend jaar.
Nog even een verslagje van DitisPeize:
Zondagmiddag was het evenemententerrein aan de Brinkweg weer het domein van de 50cc
grasbaanracers. Behalve de ovale wedstrijdbaan stonden weer overal partytenten die als
werkplaats ingericht waren. Nadat de motoren optimaal geprepareerd waren, werden er
verschillende manches gereden. De rijders, waaronder een aantal lokale coryfeeën, streden in
diverse classes. De indeling hiervan werd door onder meer het bouwjaar, carburateur grootte of
schakelwijze bepaald. Vele dorpsgenoten kwamen in de loop van de middag even een kijkje
nemen bij de prestaties van de coureurs. (bron: DitisPeize)
Groet AHGS/team

