
 1 

Eerste CTN-Trial te Hasselt in 2013. 

 

Wat hadden ze een pech!, de mensen van Racing Hasselt. Zij hadden al twee jaar onder mooie 

omstandigheden een hele mooie 

oefentrial uitgezet, maar nu, net met 

hun eerste CTN-trial, ging er van alles 

mis. Als eerste werd er door de 

eigenaar op de maandag voor de trial 

begonnen met het vergroten van het 

terrein. En daarbij sneuvelde als eerste 

de mooie begroeide hellingen en de 

andere prachtige oneffenheden voor 

prachtige klassieke non-stops. Ter 

vergelijk hebben we een foto van vorig 

jaar bijgevoegd.  

 

 

 

Die grond weghalen ging gepaard 

met prachtig voorjaarsweer. Maar 

op vrijdag en zaterdag tijdens het 

uitzetten regende het en was het 

koud, erg koud. De uitzetters 

waren tot het hemd toe nat 

(overigens ook de vier CTN’ers, 

drie MCA-leden en die op 

zaterdag enkele non-stop-plekken 

in Rhenen vrijgemaakt hebben: 

waarvoor nog onze heel hartelijke 

dank). 

 

 

Die grote hoeveelheid regen 

maakte het terrein waar de 

leemplekken lagen, ook nog 

onbegaanbaar. De secties waar 

ze zaterdag mee begonnen 

waren, konden ze zondag eruit 

halen, omdat het onmogelijk was 

om naar boven te rijden. Zelfs de 

gele rijders konden het witte 

spoor niet meer rijden.  

Mede omdat een groot gedeelte 

van het terrein niet te gebruiken 

was, moesten ze uitwijken naar 

plekken, die niet meteen voor 

CTN zo geschikt waren. Maar 

nood breekt wetten. 
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Het weer voor zondag 

voorspeldde ook niet veel 

goeds. Er werd regen, sneeuw 

en ijzel afgegeven met lage 

temperaturen. Dat kwam de 

opkomst niet geheel ten goede. 

Toch waren er 43 rijders aan de 

start.  

 

 

Daarbij geteld dat het slechte 

weer menigeen thuis heeft 

gehouden en dat al onze Duitse 

vrienden op de non-stops 

stonden te controleren (er 

hadden nogal wat mensen 

wegens de griepgolf af moeten 

melden), dan was het toch nog 

een grote opkomst en dus een 

goede opmaat voor het volgende jaar. 
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Ondanks het feit dat er veel plekken niet toegankelijk waren, bleven er toch nog zeer interessante 

plekken over. De non-stop twee tot vijf lagen aan een zijkant van de berg en daar kon je eigenlijk 

niemand inhalen. Maar toch lukte het enigen (o.a. Wim van Lier en Rob Petiet) om de motor al 

weer op de aanhanger te hebben staan terwijl de meeste rijders nog met ronde drie moesten 

beginnen. 
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De organisatie van de trial was heel goed. En zo ook de verzorging van de inwendige mens.  

 

Helaas zijn we vergeten de namen van de dames te vragen, want dan konden wij ze nog een keer 

bedanken, voor hun inzet. Zij hadden voor een hele goede erwtensoep gezorgd. En die vond gretig 

aftrek, evenals de broodjes met worst. Toen wij -voor het naar huis gaan- nog een broodje worst 

mee wilden nemen, hebben wij die niet kunnen proeven, want Ferry had al voor de bekendmaking 

van de klassering al het laatste opgegeten.  

 

We hadden wel elke ronde een kop koffie met gebak genomen. Elke keer een ander gebak. En toen 

we naar huis gingen (en er was geen broodje worst meer) hebben de andere gebakjes maar mee naar 

genomen voor onderweg en de rest van de week. Ik moet zeggen: dat was geen straf; Heerlijk! 

 

 

 

Zo rond half vier gingen we naar huis, beetje koud, beetje moe, maar wel voldaan en blij dat we er 

geweest waren. 

 

 

Alle lieden van RFHasselt bedankt en hopelijk tot volgend jaar. 

 

 

Oh, Ja…. 
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Wat nog wel opgevallen is, dat sommige rijders wel heel inventief zijn om een trial te kunnen 

uitrijden als ze problemen hebben met bijvoorbeeld de koppelingshendel. Wij willen jullie dit niet 

onthouden en hierbij een fotootje. Of de tape een constructieve functie heeft of om e.e.a. te 

maskeren weten we niet, enkel dat de gehele hendel stuk was/is. 

 

 

 


