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Tjalle

bleek dat de laatste
voor de senioren in

toegewezen
speciaalklasse was
aan Joure waren de reakties van de
rijders nogal negatief Want bij Joure
re
denkt iedereen onmiddellijk aan
regenwater en dus een slechte baan
Afgelopen zaterdag was het gelukkig
eindelijk eens
Geen regen
anders
«naar stof niet al te hinderlijk maar
loch werd er in de pauzes water gesproeid

Wim
de pechduivel
opnieuw ruimte voor

de

Haas

maakte

Tjalle Reitsma

kampioenschap praktisch

al

gevalled

«e

sproeid
Van de tien aanwezige renners«in de
speciaalklasse moesten middels series
twee rijders afvallen De ongelukkigen
waren Sjoerd Dijkema en Gonnes Bos
naar voor Henk

Jansen De tweede serie
werd gewonnen door Wim de Haas
Zoals het gehele seizoen al gebruikelijk
is
werd de finale van de speciaalklasse
ls drie
manches verreden Bij de start
van de eerste manche maakte Roelof
inijs zichzelf dadelijk
kansloos door
***ƒ«ƒ
slecht te vertrekken De opgelopen
achterstand was zo groot dat hij er niet
rie

komen
Henk Jansen won de eerste
Manche Wim de Haas leek tweede te
fran worden
maar bij het ingaan van
laaste bocht keek Wim even achterom
zag dat Tjalle dicht achter hem zat
Tjalle
toen het gas even af
sloot
en
werd daardoor tweede en Wim derde
de

om

tweede manche zat Roelof Thijs
er beter bij
Hij had zelfs goede uitde
tweede plaats achter
’zichten op
Henk Jansen die voor de tweede keer

Grote opwinding kort na

laatste manche In
gingen drie rijders
de

~

de

de start van
eerste bocht

(Henk

Jansen
onderuit

"

Hoe het precies kwam werd niet
duidelijk
Gelukkig was niemand
mand gewond alleen moest Tjalle een
nieuw voorwiel in zijn Jap monteren
Er moest voor de tweede keer gestart
Opnieuw ging een rijder onderuit
worden
deruit Roelof Thijs Hij werd snel van
de baan gehaald zodat niet afgebroken
Thijs wilde nog
behoefde te worden
wel beweren dat hij er af gereden werd
maar -hij was de enige dirf het zo zag
gewoon te veel risico Tjalle
Hij nam
Reitsma hoefde zich na de val van Thijs
niet te haasten want de titel was voor
hem Freddy Dost (rijdend op een mqgereden
deruit
geheel

gereden heeft

won

overigens

de

slotmanche

manche
Dat Henk Jansen totaalwinnaar werd
was alleen voor hem van belang het
interesseerde het publiek maar weinig
Dat had meer oog voor nummer twee
Tjalle Reitsma die Nederlands kampioen
oen was geworden
Deze titel betekent
de vierde voor Reitsma
die zeven jaar
geleden kampioen was in de 50 cc klasse
se en in 1974 en 1»75 de titel behaalde in
de

250 cc-klasse

In de

winnaar

afgevlagd

werd
In
de
laatste bocht kreeg Thijs een passagier
als

Tjalle Reitsma

kampioen

bij de

Dat

Harm

Horstede door
de

een
cc-klasse de

overwinning

winning
was geheel volgens verwachting
in

pakte

senioren speciaalklasse

250

titel

Joure

in

jaar was hij ook al titelhouder
manches
werden
er
verreden
driemaal werd Horstede als winnaar
afgevlagd waarmee hij dus ongeslagen
winnaar werd
Vorig
Drie

De

tweede

plaats ging naar Jetze
van der Scheer had wel
hetzelfde aantal punten bij elkaar gereden
reden
maar door een mindere klasse-

Valkema Eppie

ring dan Jetse ging
aan hem voorbij

de

tweede plaats

Ook in de 500 cc-klasse was Harm
Horstede oppermachtig Twee manches
won hij IIn de
d
h
laatste manche
slaagde
Jetze Valkema er als enige in Horstede
te verslaan
Voor de eista
eindstand vann het
et
kampioenschap was naast de klassering
ring van Horstede vooral de klassering
klassering
van Bert van Roozendaal van belang
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In de laatste manche hield Roozendaal
daal het wel voor gezien aan de vijfde
plaats had hij voldoende om derde totaal
taal te worden
Dat betekende voor Bert
van
vorig jaar nog junior het
kampioenschap In de eindstand
voor het
kampioenschap werd Horstede
tweede en Jetze Valkema werd derde
In de 250 cc-klasse staat Jetze met alleen
leen Amersfoort
nog te gaan ook op de
derde plaats

Het
eerste kampioenschap dat in
joure beslist werd was de klasse 500 cc
junioren Door het grote aantal kanshebbers
hebbers was het een geheel open strijd

Zeven kanshebbers waren
zen en een Drent Willem
Roden Die ene Drent was
te

snel af

er

zes
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