
seizoen 2018  
Sectie bigscale , 1/5 ,largescale 

Zoals de laatste voorgaande jaren was 2019 een sportief en gezellig jaar . 
Ook dit jaar reed de mini weer mee op onze weekenden.  Een welkome groep rijders, die ik niet graag 
zou willen missen. Dit jaar zullen ze weer meerijden.  
Wel deed de natuur een hoeveelheid roet in het eten werpen, zoals later besproken. 
Dit jaar waren er 5 wedstrijden zoals reglementair is vast gelegd. 

De openingswedstrijd was bij Mac Baanbrekers en zoals altijd druk bezocht met weinig echte 
bijzonderheden.  Goede bezetting op de zondag, wat een goede opening voor dit seizoen werd. 

Nummertje 2 was bij Genk, wat door plaatselijk onweer moest worden stil- en stopgezet. 
De bliksem sloeg in op de naast gelegen kart baan en de uitslag van de kwalificatie werd de einduitslag 
van deze wedstrijd.  
Wederom laat de fam Satijn met volle inzet ons altijd welkom voelen, ongeacht het deelnemersaantal.  
Wat hier altijd onder druk staat. Bert was zoals altijd de rust zelve en heeft ondanks de zware 
weersomstandigheden alles tot een goed eind gebracht. 

Wedstrijd nummer drie was er 1 voor in de geschiedenis boeken. Sinds lange tijd op de baan van Evmc, 
een officieel Nomac kampioenschap wedstrijd 1/5 (dit jaar hoop ik dat er velen volgen). 
Na vele telefoontjes, bezoekjes, e-mailtjes en overleg met de Evmc, Nomac en naderhand de 
Baanbrekers was het moment daar. Het was een super wedstrijd. Mooi weer, wedstrijdleiding en kantine 
waren allemaal dik voor elkaar.  
Andre en het nieuwe bestuur hebben zonder ook maar enige vorm van twijfel meegewerkt aan dit 
weekend. Hierbij nogmaals bedankt voor de samenwerking! 

Real80 was nummer vier en persoonlijk een gevoel van thuiskomen. De meeste rijders voelen zich  hier 
thuis en welkom. De wedstrijd was zoals altijd bij real80 gewoon netjes en alles voor elkaar. 
Maar dat was ook wel te verwachten met zoveel wedstrijd ervaring en een gemotiveerde groep mensen. 
Dat dit jaar de gp een geweldig succes gaat worden. 

Utrecht was door de regen jammer genoeg niet doorgegaan. Ondanks het vele werk wat door de leden 
was verzet om de nieuwe baan klaar te krijgen voor deze wedstrijd, werkte het weer niet mee. Door de 
regenval was er niet te rijden en hebben we de wedstrijd afgelast. Ondanks de inspanningen van het 
bestuur en de sectie om deze wedstrijd naar een later tijdstip te bewegen is dit door de Raco niet gelukt 
en heeft de real80 de afsluiter verzorgt. Hiervoor dank! 

Noot aan de sectie: 

Puntentelling moet strakker. Sander en ik hebben ons eigen verplicht om deze op maandag bijgewerkt 
te hebben. Beide hun eigen telling en deze te vergelijken.  
Wildcards worden niet meer gewist en tellen mee voor de eindwinst (het is gewoon teveel gedoe met 
schrappen en wissen. Kansen op fouten zijn er te over). 

Reglement moet simpeler maar door gebrek aan tijd niets aan kunnen doen. 

Aantallen blijven laag maar redelijk stabiel wat nieuwe aanmeldingen betreft. Helaas ook wat 
afmeldingen. Samen met de mini en de wildcard inschrijvingen redelijk druk bezochte wedstrijden. 
En een, zover ik weet, super sfeer met gezelligheid en wedstrijd gevoel in balans. 

Op naar 2019 
Mvg  
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