
Sparta trial 
 
Pré 65 trialmotoren houden de traditie hoog van de manier zoals men vroeger motorsport 
bedreef.  
Je reed op je motorfiets naar je werk en bedacht onderweg, ik ga terreinrijden en in gedachten 
zag je je strijdros al staan met noppenbanden en een breed stuur. 
Op de eerste de beste vrije dag werd de motor gesloopt en de zaag ging in alle onderdelen die 
wel verwijderd konden worden en op een goede dag was hij klaar. 
Had je dan ook een echte competatieve wedstrijdmotor, nee, daar komt meer voor kijken. 
Een goede trialmotor is in balans zodat je in harmonie met jezelf en de motor de hindernissen 
kunt overwinnen. 
 
Wat is er dan zo belangrijk? 
De wielbasis, de balhoofdshoek en naloop, de plaatsing van de voetsteunen, de breedte van de 
achtervork om de dikke band en de modder te laten vrijlopen, de blokhoogte om over 
hindernissen te kunnen, het gewicht en vooral het uiterlijk, het moet ook een mooi ding worden 
die je uitnodigt om mee te gaan rijden. 
Soepele veerelementen, een beschermplaat onder het blok, de motor moet plonken en hij moet 
fel kunnen opnemen. 
Het zit tegen want de kickstarter komt tegen de voetsteunen en er moet ook nog een 
zijstandaard op en die tank is veel te breed, zo krijg ik veel te weinig stuuruitslag en die uitlaat 
zit knap in de weg. 
Het lijkt wel haast een onmogelijkheid om van een wegmotor een klassieke trial motor te 
maken, inderdaad ! 

 



 
Toch rijden er in de klassieke trial wereld diverse oude dienstfietsen rond en met succes ! 
Martien Vermeulen heeft de handdoek opgenomen om in die oude traditie een vijftiger jaren 
Sparta 200 te verbouwen voor onze geliefde sport. 
Deze motor was in de oude tijd gewild en heeft zelfs een van de eerste trial kampioenen 
opgeleverd Jaap van Etten was zijn naam.  
Martien is rigoureus aan het werk gegaan en is onlangs in een clubtrial in de Europoort gedoopt, 
wij liefhebbers kijken natuurlijk, wat een leuke fiets ! 
Het motorblok is naar achteren verplaatst om de gewichtsverdeling te verbeteren en hij heeft er 
voor gekozen om de originele 19 inch wielen te handhaven teneinde de originele aanblik te 
behouden, daar zijn geen zachte trialbanden voor te koop maar wel noppenbandjes, daar doen 
ze het dan mee. 

 
Een lerp van een plaatwiel achterop van 70 tanden en een tandwiel kettingspanner op een 
strategische plaats want door dat grote achter tandwiel liep de ketting tegen het frame. 
Er wordt gereden met de originele voorvork en de plunjer achtervering is verwijderd, weer een 
stijf frame trialmotor erbij ! 
Heel goed staan het gereedschapskistje onder de tank en het zweefzadel, de originele 
spatborden zien er verweerd uit, je mag bij deze motor gelukkig zien dat hij oud is. 

 
De stuurbevestiging is heel mooi en inventief gemaakt want als je met het originele systeem 



gaat rijden dan sla je gelijk over het stuur dat kan die krachten niet aan.  
Als je de motor ziet kijk dan ook naar dat mooie koppelingsdeksel en de unieke carburateur met 
vanaf het stuur verstelbare naaldsproeier, zo'n Villiers blok is prachtig en loodzwaar met z'n 
gietijzeren cilinder en koperen vliegwiel.  
Martien je hebt een aanwinst gebouwd met gevoel voor historie, ik ben heel benieuwd als hij 
ingezet wordt op de eerste wedstrijd van het jaar in de Europoort ! 
 
Ferry in ’t Veld 

 

 


