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In de week van 24 t/m 29 september 2012 heb ik deelgenomen aan de Six-Days in Duitsland. 

Ik mocht voor het Nederlandse team uit komen, wat ik erg leuk vond. 

We zijn met het team 10e geworden, individueel ben ik 120e in de scratch geworden en 36e in de 

E1. 

  

De eerste 2 dagen waren redelijk lange dagen van ongeveer 7 uur op een dag, met 3 proeven per 

ronde. 

2 proeven waren mooie crossproeven waar ik iedere keer goed uit de voeten kon, hier zette ik goede 

tijden op de klokken. De andere proef was een moeilijke lange enduroproef van 14 km met heel 

veel boomwortels, ook zat hier een modderstuk in waar het opletten was om jezelf niet vast te 

rijden. Over deze proef  deden we ongeveer een kwartier, hier liet ik iedere keer teveel tijd liggen 

t.o.v. de concurrentie omdat ik het een gevaarlijke proef vond en hier niet teveel risico's wou 

nemen. 

 

Dag 3 en 4 waren de pittigste dagen, 8 uur op een dag met 4 proeven per ronde. in de route zaten 

een aantal lastige klimmen verwerkt en hier was het af en toe nog wel eens martelen om boven te 

komen.We hadden 3 crossproeven waarvan we 1 proef de eerste 2 dagen in de aanlooproute ook 

hebben gehad, dus die kende ik. De andere 2 crossproeven waren ook mooi, 1 proef was op een stuk 

grasland met harde ondergrond met aanliggend crossbaan en een steengroeve met allemaal losse 

stenen en hoogteverschillen, een hele mooie! De andere crossproef was op een grasland met 

afhangende bochten, deze proef lag mij goed, ik wist hier zelfs een keer 2 na snelste tijd neer te 

zetten van de Nederlanders. De endurotest was weer een lange waar we ongeveer een kwartier over 

deden, in deze proef zaten moeilijke hellingen waar het moeilijk grip vinden was door de vele losse 

takken en kaal gereden boomwortels. Deze proef kwam ik enkele keren redelijk goed door, de 

andere keren kwam ik aan het martelen om boven te komen wat mij teveel tijd en energie kostte. 

 

Dag 5 was een rustig dagje met op de route zeer veel harde weg en gravelpaden. We hadden deze 

dag 4 proeven per ronde, 4 crossproeven de eerste was weer dezelfde als die we in dag 1,2,3 en 4 

ook hadden. De 2e proef was in een afgraving, dit was een klei achtige ondergrond, hier zaten een 

aantal kleine hoogteverschillen in, een leuk proefje van ongeveer 7 a 8 minuten. De 3e proef was 

ook een mooie, we startten op een crossbaan met hele mooie schanzen, tafels, een wave, opstap, en 

dubbeltjes. Na de crossbaan doken we een bos in met veel boomwortels, als we het bos hadden 

gehad hadden we nog een klein stukje grasland met harde ondergrond. Dus een mooi gevarieerde 

proef. De 4e proef was een soort bouwlandproef op een stoppelland alleen dan op een harde 

ondergrond. Al deze proeven gingen goed en deze dag maakte ik weinig fouten. 

 

Dag 6 hadden we de slotcross op de racebaan: de Sachsenring. Deze ronde bestond voor 60% uit 

racebaan en de rest was op het gras waar ze nog een aantal hellingen in verwerkt hadden. Met de 

start dook ik als 3e de eerste bocht in, maar doordat ik wat te gretig op het gas ging brak de motor 

iets weg waardoor ik scheef kwam. Als 7e kwam ik uit de eerste bocht, de rest van de wedstrijd 

reed ik constant en werd 6e in het achterwiel van de 4e en 5e man.  
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