Zaterdag 14 juli 2007
Crosskamp Trimunt
9 uur de eerste inschrijvingen beginnen al. Sommige mensen die de
nacht hebben doorgebracht zijn nog niet geheel op deze aarde. Er is
niet opgeruimd. Gerda moppert even. Het kamp begint al leuk vol te
lopen. De één slaapt in een caravan de ander in een busje/tent of
zelfs in de vrachtwagen.

Het weer is prachtig, de baan is mooi. Het wordt zweten. Onze
Brabantse gasten zijn gearriveerd. Om 10.30
uur de welkomstwoorden van Gerard en Herman
en de reglementen worden doorgenomen.
Richard en Marco worden voorgesteld.

Er worden T-shirts van Power Plus Tools en van de club uitgedeeld.
Om 13.00 uur worden de rijders in de fuik verwacht voor de warming
up. Er wordt op conditie getraind en de starttraining.
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Annie Dillema is onze EHBO’er. Taeke is hulptrainer. Onze fotograaf
is Dhr. Waterlander en er wordt gefilmd door Treinie en Mathilda. In
de keuken en de kantine is de rode brigade druk in de weer er
worden broodjes gesmeerd, eieren gepeld, soep gekookt & knakworst.
Tevens pakketjes gemaakt voor morgen bij de wedstrijd. Er wordt
goed gegeten en ieder is tevreden. Ze zijn aan het hardlopen met de
hele groep. Het is inmiddels twee uur en we beginnen met de
starttraining. 32 ronkende motoren staan klaar. Vlaggenisten nemen
hun positie in. Folkert, Tim en Yamaha 23 hebben een technisch
probleem. We hebben een valparty achter op het circuit. Sietse
springt bovenop Menno Dillema. Sietse heeft een zeer been en Menno
van zijn buik. Omke Oudeman komt langs om een foto te maken voor
het acht dorpen nieuws. Na de pauze kleintjes(ongeoefende) op de
kleine baan en de rest starttraining.
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De mechanische problemen zijn opgelost. Tijdens de starttraining
een valparty van Danny en Jeroen. De rijderij stopte om 17.00 uur.
Om 18.30 uur starten we met de barbecue. De groep is groot en er
wordt veel gegeten.
De camping is ook goed vol. De dames zijn net viswijven. Rond half 11
is de crossjeugd toch lekker gaan slapen. De grote pappa´s en
mamma´s zijn nog niet aan hun mandje toe. Voor één mamma moeten
we waarschijnlijk nog een
doos
paracetamol regelen voor
de
zondag en een grote
zonnebril.
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Zondag 15 Juli
We zijn om 7.30 uur op Trimunt. Ieder die de DMX wedstrijd
meerijdt, is al klaar en ingepakt. Een bakkie doen en dan in optocht
naar Joure. Dat er niet alleen remsporen op de crossbaan van
Trimunt zijn blijkt tijdens het ontbijt. Er zullen door de persoon in
kwestie wel oerkrachten aan te pas zijn gekomen. Het is niet eetlust
opwekkend. Maar hij blijft plakken. Het kamp Marum installeert zich
op Joure. Het is gezellig druk. Ria had de volgende dag toch wat
katerpijnstillers nodig. (paracetamol natuurlijk). Willem Jan veegt de
vloer even aan. Tjibbe heeft alles onder controle de soep is klaar
alleen deze staat nog onder in de caravan op Trimunt. Marco word
gebeld om het mee te nemen.
Tjibbe
heeft inmiddels de soep wel
maar
niet de sleef. Anne Bies heeft
er wel
een blijkt een plastic lepeltje
te zijn.
We doen de soep in de
soepkommen met het
hondebakje van Rorus. Er
worden
hamburgers en worstjes
gebakken. De 65cc en de 85cc
hebben
hun eerste manche gereden
en dan
breekt de hel los. Een hevige
onweer
breekt los. Maar de humor is
er niet
minder om. Treinie gaat de
afwerkwagen in. Willem Jan staat als 1ste in de rij dan komt dhr.
Venema. We hebben de kost weer verdiend. De jongens hervatten de
wedstrijd al is het onder erbarmelijke omstandigheden.
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De Zondagdienst heeft het druk gehad met de hevige regenval. Er
stond namelijk een rode Peugeot met de ramen open en de sleutels
erin en vol water geregend op Trimunt. Verder zijn daar alle campers
dichtgemaakt voor de regen indien mogelijk. Er is leuk getraind want
toen was het weer goed. Één valpartij even doorgestuurd naar de
dokter. Er is een blikseminslag geweest op Trimunt in de GSM mast.
De tent van de familie van der Kaap is ingezakt van de regen.
De bruine bonen zijn bijna klaar dus kunnen we zo aan tafel. Kees uit
Brabant heeft een moeilijke dag doorgemaakt. De combinatie van
rode wijn en BB viel slecht maar de maag is even opgeschoond. De
sirene gaat. Er kan gebikseld worden. Tijdens de afwas gaat het er
ruig aan toe in de keuken. Het blijkt maar weer dat het een
internationaal gebeuren is want er wordt o.a. Gronings, Fries en
Brabants door elkaar heen geluld. Maar het meest onzinnige praat
wat er is. De dames gaan gemengd douchen met warm en koud water.
Om 20.00 uur vertrekt onze hulptrainer Taeke met Ron en 2 groepen
kits naar de sporthal om te gaan douchen. De reporter en haar man
vertrekken om 22.00 uur en krijgen tijdens het ontbijt een
uitgebreid verslag van de laatste uurtjes.
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Maandag 16 Juli
9.45 uur. De groep heeft intussen ontbijt gehad en nog geen
conditietraining. We beginnen nu met het zwaardere werk. Een half
uur warming up.

Om 11 uur word met de motoren getraind. De kleine baan met
springoefening getraind door Richard de andere groep door Marco.
Het is inmiddels 13.00 uur geweest en de lunch zit er weer in. De
training word hervat. De groepen ruilen van trainingsplek. We willen
morgenvroeg eerder beginnen want er moet een beetje meer
discipline zijn ook van de trainers. Er word intensief getraind op de
bochten maken. Ze vinden het prachtig om te doen. Opa Brink is
gearriveerd en zijn stoel is versierd. We proosten op zijn 50ste
verjaardag volgende week. Om 15.00 uur begint de volgende sessie.
De grote (gevorderde groep) krijgt voor de bunker stoptraining. De
kleine rijders gaan met Marco de tafel springen. Het is warm en de
ranja is niet aan te slepen. Ze hebben veel plezier in hun training.
16.15 uur is het stoppen met de trainingen. De cooling down. Het
springkussen is opgezet en direct bevolkt. Gerard gaat met de fam
Venema de spooktocht uitzetten. De keuken draait op volle toeren.
Maar de aardappels willen niet aan de kook. De dames hangen elkaar
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dusdanig is de smoel. Het eten gaat er goed in. Om 19.00 uur starten
we met het luchtkussen hindernisspel. 2 groepen in estafette tegen
elkaar om de snelste tijd.
We trekken ons even terug bij Willen Jan en Treinnie. De jongens
gaan douchen. De lucht word er niet leuker op en de spooktocht moet
nog beginnen. De jakhals word even goed gefopt. Zijn remblokjes die
klaar liggen om op de motor te maken worden even ontvreemd. Willem
Jan snapt er niks van. Z´n materiaal is te goedkoop en het blijkt voor
een bromfiets te zijn (geintje) de ketting is te kort.
Volgens Herman is Tjibbo vroeger bij de politie geweest. Je kunt nog
zien waar de zwaailamp heeft gezeten (boven op z´n hoofd). Om
21.00 uur worden we gebeld. De vader van Elias brengt ons
aangeboden voor 60 personen patat en 60 frikadellen. Prachtig… een
hoera voor die meneer.
Als iedereen zit te eten
breekt het noodweer los.
De lucht is zwart en

hevig onweer en regen en harde
wind teisteren ons crosskamp. We
vluchten de bunker in. Na ongeveer
een uur gaan we kijken of de
spooktocht eventueel nog kan doorgaan. Maar dit kunnen we
vergeten. Jammer de fam Venema heeft er zoveel moeite voor
gedaan. Morgen gaan we het alsnog proberen. Nog wat drinken en de
fam v/d Kaap vertrekt naar huis.
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Dinsdag 17 juli
Het is moeilijk om een ieder aan de ontbijttafel te krijgen. De dames
hebben alles netjes klaargezet nu de eters nog. We zouden om 9.00
uur beginnen met de stormbaan maar dit wordt later. Er is ook nog
een baaninspectie. We zullen moeten scheppen. De stormbaan hebben
we gehad het was nat. Nu gaan ze conditie trainen en dan de
behendigheid op het middenterrein. Het is een grote blubberzooi en
de boys
geven het
na een
tijdje op.

Ze hebben dan een paar technieken behandeld. 12.30 uur gaan we aan
de lunch beginnen. We hebben lekkere soep met roerei, knakworst
met brood. De afwasploeg Dinnie en Marijke ruimen met nog een paar
dames op en wij gaan met de bingo verder.
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De prijsjes die
wij overhouden
worden op
tafels gelegd
en mogen de
kids vanaf nr. 1
uitzoeken.
Folkert wint
een boxershort
en moet hem
ter plekke
aantrekken. Dit
doet hij niet.
De jongens uit Brabant Marc van Deutekom en Etine Bax zijn tussen
de middag gearriveerd. Ze rijden op het zijspan. De training wordt
hervat in 2 groepen. De grote jongens leren een bocht staand in één
lijn te nemen. De andere groep gaat in de zijspan. Ze mogen allemaal
2 rondjes mee. Na de pauze gaan we ruilen. Een ieder komt op de
foto met de zijspan. Er zijn een aantal jongens de motor aan het
schoonmaken bij de bunker. Wat ook leuk is dat er mensen zo nu en
dan een kijkje nemen.
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Op het
menu staat
vanavond
Shoarma met
sla en
broodjes. Er
zijn best
wat gasten aan
tafel. Na
het eten nog
wat
oefeningen
doen en
dan is het tijd
voor
spelletjes. De
groepen
zijn verdeeld.
Het
eerste spel is
appels tussen de knieën overbrengen in de emmer, Viltje overbrengen
via de mond dan 10 rondjes om een pion en dan naar het eind lopen en
weer terug. Dan zaklopen. En als 1 na laatste een touw zigzag door de
broekspijpen over te brengen naar de ander.
De laatste klus is ballonen voetbal.

De prijzen van de groepen worden op gebied van cross uitgedeeld.
Een ieder is tevreden. De grote prijzen worden de volgende ochtend
verloot. Ze gaan nu eerst douchen en dan gaan we spooktocht doen.
De spoken hebben veel
lol.
De laatste groep
bestaat uit grote
baldadige jongeren
boven de 40. Ze
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hebben rare ideeën. Één daarvan is Tjibbe aan de boom vastplakken
en te ……… Als ze bij de plek aankomen waar ze Tjibbe denken te
vinden duikt Willem Jan er bovenop. Maar dan blijkt dat Tjibbe een
snor te hebben gekregen. Oeps!!! Wie is dit? Het blijkt Sietse te
zijn, maar Tjibbe moet toch in de buurt zijn. Eenmaal gevonden word
Tjibbe aan een boom (pje) vastgeplakt met duck tape. Hij brult het
uit “ Jongens toe ik moet morgen weer werken”. Ja, Tjibbe wij
werken nu aan jou. Dan is er nog een hindernis die door Geert
verkeerd word genomen. Ze zeiden nog zo “denk om het afstapje”
maar te laat Geert duikelt enkele meters naar beneden. Ria plast
haast in haar broek van het lachen. Geert roept “niks aan de hand
jongens en krabbelt weer overeind”. De stoet baldadige jeugd
vervolgt zijn route. Als alle deelnemers weer terug zijn komen de
spoken ook weer binnen. Tjibbo komt er ook weer aan met een boom
op z´n rug (geintje). De grote verhalen komen en men heeft nog lol.
Geert drinkt nog een cola en vertrekt. De rest geniet nog lang na.
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Woensdag 18 juli
De volgende ochtend staat iedereen wat later op. Dat mag want het
is laat geworden. Ze starten met de warming up en dan volgt de
training. Taeke gaat met een groepje enduro rijden.
Richard geeft achter op het circuit training en Marco vanaf het
startveld en in de bocht van Annie over het middenterrein. Even een
drinkpauze en dan ruilen. Als laatste word een estafette wedstrijd
gehouden over de kleine baan. De eerste 4 starten en geven het
stokje over bij de start en dan volgen er weer nieuwe coureurs. Dan
is het lunchtijd. De restanten carbo`s, frikadellen, sjasliks alles
wordt nu opgegeten. Direct na het eten worden de certificaten
uitgedeeld en kan men een lootje uit de pan trekken met wel of geen
prijs. Deze prijzen zijn:
2x motorhandschoenen
1x crossbril
1x een set kniekappen
3x een mp3 speler
1x een crosspak
1x een helm
Dan word het tijd om het kamp op te breken een enkeling wil
vanavond nog aan de vrije training mee doen maar het merendeel gaat
richting huis. Iedereen is moe en hopelijk voldaan.
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Met dank aan de sponsoren die aan dit crosskamp hebben
meegewerkt:
Koos Mulder
Henk Pel
Sake Lemstra SL Packaging
Ties Pol
Anne Bies Power Plus Tools
Hendrik Bruggen
Jk racing
Van Houten motoren
Strikwerda v/d kaap
Rijwielhandel Bekkema
Jurtex
Marskramer
Lets Shop
Foto Boezerooy
DA drogist
Rijwiel T Hiemstra.
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