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Ook is de
startheuvelbestarting
weggehaald.
Dit was
nodig omdat
er een knik
boven en
onderaan zat

Werken aan de baan 10-2009 / 3-2010
In 2009 is er door een aantal rijders een voorstel
gemaakt om het eerste stuk van de crossbaan te
veranderen. Dit was het enige stuk wat sinds de
aanleg nagenoeg niet is aangepast.
Op 13 oktober zijn we
begonnen met het
weghalen van de toplaag
van de baan om deze te
kunnen hergebruiken.

Nadat het eerste gat
gemaakt was ging een
groot aantal ouders aan
de gang om de toplaag te
verwijderen.
Deze eerste avond is van
de rechter helft 2/3 van
de lengte verwijderd.

en de lengte was onvoldoende.
Op 26 oktober was het zo ver: Ewoud kwam
met zijn kraan om het grove werk te doen.
Om 8 uur ‘s morgens werd de kraan afgeleverd.
Het was het
begin van een
lange dag
waarop een
hoop klei
verplaatst
moest worden.

Om te beginnen is de oude 1e hindernis
verplaatst naar het eind van de startheuvel.

4 dagen later
waren we al
op de helft.
Dankzij het
mooie weer
op zaterdag
is 2/3 van de
linkerkant
verwijderd.
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Na een paar uur begint de eerste hindernis al
aardig vorm te krijgen

Als laatste kwam de tweede hindernis aan de
beurt. Omdat er meer materiaal in het vlak leggen
van de baan in de breedte is gaan zitten en we in
de lengte
meters te
kort
kwamen is
de tweede
geen tafel
geworden
maar een
enkele
hindernis.

De tweede dag is begonnen bij het eind van het
eerste stuk. Daar is een nieuwe 3e hindernis
neergelegd. Hij is even groot als de oude 2e maar
wel hoger.

Ondertussen is ook de vorm van de eerste
hindernis afgemaakt en aangetrild.

Het werken met de nieuwe klei was echt
boetseren. Er blijft regelmatig klei aan de bak
plakken wat net is neergelegd.

Daarmee is het grove grondwerk afgerond. Na
een lange dag is de kraan weer afgevoerd.
Helaas was het niet mogelijk om overal de
toplaag op de baan te leggen. Omdat de klei te
zacht was kon de kraan niet meer over de baan
zonder deze weer te slopen.
Op 14-november was het grootste deel van de
baan weer voorzien van een toplaag. Helaas
schiet het werk niet op omdat het vaak regent.
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Pas op 12-december konden we beginnen met de
bestrating van de startheuvel en het aansluiten
van de oprit van de 1e hindernis aan de
bestrating.

6 maart: De zon schijnt!
We kunnen verder met de startheuvel.
Willem een Kees hebben de eerste meters er in
kunnen leggen. Morgen de rest?

Op 19 december ging het echt mis: het hele
terrein is ondergesneeuwd. Zolang er sneeuw op
de baan ligt en de vorst in de grond zit kan er niet
aan de baan gewerkt worden.

Maar helaas: het heeft ’s nachts zo hard gevroren
dat de bovenste 8 centimeter steenhard bevroren
is. Er moest dus eerst een laag weggeschept
worden
en nieuw
zand
gestort
voordat
de
stenen er
in gelegd
kunnen
worden.

Helaas duurt de winter dit jaar lang waardoor we
pas in maart weer verder kunnen met het
afmaken van de startheuvel en de rest van de
baan.
Op 2 maart hebben we eindelijk de 2e hindernis
een bruikbare
vorm kunnen
geven.

Ondanks de vertraagde start ligt na een paar uur
doorwerken toch ¾ van de bestrating er in.
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Nog even een paar plekken bijwerken en dan
zand er over

De baan is nog niet klaar, maar er kan eindelijk
na een lange winterstop weer gewerkt worden.
Eerst moeten waar nodig de gaten gerepareerd
worden. Op een paar grote hindernissen is de
toplaag door het gebruik en erosie te dun
geworden. Daar moet een hele nieuwe toplaag op
aangebracht worden.
Vanaf nu hebben we nog veel hulp nodig van alle
ouders om op tijd voor de wedstrijden de baan
weer helemaal af te hebben.
Dus iedereen die zin heeft in gratis fitness is
welkom. Als we buiten de training aan de baan
werken wordt dat tijdig op de website
aangekondigd.

En tot slot aantrillen.

Ieder uur dat het kan moeten we vanaf nu
gebruiken.
Bert

