WEER WERK AAN DE BAAN!
De winter-weergoden lijken nog in diepe rust! Dat
geeft het bouwteam onverwacht gelegenheid om
enorme vorderingen te maken rondom het
clubgebouw.
Willem Korving had ervoor gezorgd dat er aan het
einde van de vrijdag een enorme berg zand was
gebracht (in vaktermen geschat zo’n 15m).
En dat was kruien! Brent, Roland, Jarno, Wouter en
Bastiaan werkten als echte mannen om de
kruiwagens vol te scheppen (en Bastiaan mag zich
van de dokter nog niet inspannen!); Cees en Eite
leegden de kruiwagens, op de juiste plekken.

Olav in hogere sferen

Cees met kruiwagen nr??
Willem zorgde ondertussen – geholpen door Cees voor het plaatsen en stellen van de opsluitbanden.
Het 5m brede en 12 m lange terras werd zaterdag
volledig in zand aangelegd. Rondom het clubgebouw
werd een strook zand van ongeveer 1 m breed
(looppad) aangebracht. Het zand werd ook
aangetrild en daarvoor kregen Fonz en Jarno een
beginners-cursus “stratenmaken” van Willem!

Fonz oefent “Praktijkles Stratenmaken nr 1”
Het is nu mogelijk om langs het clubgebouw naar de
baan te lopen zonder klei-schoenen op te lopen.
Dat scheelt in vele huizen weer stofzuiger-zakken!
Olav heeft het de hele dag ‘hogerop’ gezocht. Alle
uitstekende delen zijn weggeslepen en het dak is
helemaal “schoongemaakt” als voorbereiding op het
aanbrengen van de verbindingsstrip. Deze strips
moeten op het dak worden gebrand.

Gé is eerst zonder portemonnee gaan shoppen bij
Gamma. Gamma sponsorde ons met allerlei
beveiligingsmaterialen zoals, secustrips, dievenklauwen
en deurkrukken. Gé heeft al dat anti-inbraak materiaal
geplaatst. Twee deuren zijn nu alleen vanuit de
binnenkant te bedienen en één deur (DE ingang) kan
vanaf de buitenzijde worden geopend.
Jeroen bleek ook een cursus te hebben: bediening
minigraafmachine (van Patrick). Met deze kennis heeft
hij naast de startheuvel - aan de kant van de
skeelerbaan – een strook klei van ruim 10 cm klei
ontgraven. Deze strook zal worden aangevuld met zand
en bestraat.
Ook ging een deel van de jongens “beunhazen” bij
Patrick en Erwin en smeerde niet alleen zijn hok, maar
ook hun (cross)kleding onder de verf.
Onverwacht kregen onze renners ook een soort van
training doordat “ervaren” fietscrossers uit Bussum en
Baarn onze baan kwamen verkennen. Vooral de jongere
renners waren zeer geïnteresseerd in de opmerkingen
van onze gasten en keken niet alleen de kunst af, maar
brachten het direct in de praktijk.
Opmerkelijk was een bezoekje van de webmaster van
www.BMX-race.nl. Na al die verhalen wilde hij zelf de
baan wel eens aanschouwen!

Toch nog even tijd voor een kop koffie
Ook zondag werd er gewerkt; de elektraploeg leden
Ruud van Egmo en Marcel van Schie hebben ervoor
gezorgd dat er nu (bouw)stroom in het clubgebouw is.
Zodoende kan er dus binnenkort gestart worden met
het afwerken van de inrichting.
Willen en Hugo van Groningen hebben het eerste en
moeilijkste stuk van het terras betegeld. Het
schemerde al behoorlijk toen de laatste leden van het
bouwteam het terrein verlieten.

