
De eerste Pré’65 trial te Sleen  (22-jan-2012) 

 

Storm en regen 

 

De weersverwachting was niet best. Storm en regen zouden er komen en niet al te hoge 

temperaturen. Dat is te verwachten in januari natuurlijk. De baan had zelfs ook onbereikbaar 

kunnen zijn door sneeuwduinen. (Hoe zien die er ook weer uit, iets van vroeger?) 

 

 

Om dan toch in januari een landelijke (echte) Pré’65 trialwedstrijd te gaan organiseren vereist moed 

en dat kunnen we de organisator, Chris Bekkenkamp niet ontzeggen. 

 

 

Riders in a storm (rain) 

 

Toen ik na een barre tocht de baan in 

Diphoorn bereikt had, was ik blij dat 

er koffie was, evenals al een aantal 

rijders. Tot mijn spijt en ook die van 

de organisator, hadden er een zestal 

mensen moeten afmelden in verband 

-met onder andere- werk en ziekte. 

Beterschap aan de laatsten. 

 

 

Wel waren er 15 moedigen: zoals 4 

Tiger Cub-rijders, waaronder 

organisator Chris en Erik Gankema, 

2 Greeves-rijders met onder andere 

Hans Vos, het team Italia van Trialclub ZO-Drenthe in de personen van Gerwin Ringenier met de 

Gilera en Gert Broekhuizen met de nog mooiere Moto Guzzi Stornello.  

Verdere mensen van de AJS/Matchless club, te weten; Peter Bos, Rob Petiet en Ton Jacobsen uit 

Egmond-Binnen. De laatste had binnen één week een straat G3L had omgebouwd tot een werkelijk 

unieke Matchless. Zonder achtervering, maar niet een stijf-frame met lage grondspeling, maar daar 

waar normaal de veerelementen zitten, zat nu aan beide zijden een stuk buis om meer grondspeling 

te krijgen. De overbrenging was ook nog van een gewone straatfiets, dus het ging elke keer erg hard 

door de non-stop. 

 

 

De besnorde Duitse deelnemer, één van de Helms broers,  Wolfgang, ging de strijd aan met een 

BSA en dat ging hem erg goed af. Hij was het hele end niet voor niks gekomen. 

 

 

Gijs was als enige Kreidler-vertegenwoordiger (van de drie) van de partij en moest stevig aan het 

gas om de machine door de prut te jagen. 

 

 

Ik vergeet vast wel 1 of 2 deelnemers maar ik moet in elk geval nog de moedigste van het stel nog 

noemen, nl; Erik Platje. Hij is na een onvrijwillige rustpauze door een botbreuk in z’n hand weer 

helemaal terug. Hij gaat weer met de BMW door de nonstops alsof de duivel op z’n hielen zit. 

Chapeau! 

 



Enthousiasme 

 

De bokaal voor de ‘rijder die het meeste plezier uitstraalt’ kwam wat mij betreft, maar 1 persoon in 

aanmerking. Marcel van der Veen reed rond op de Tiger Cub, die hij sinds kort in zijn bezit heeft. 

De prachtige door hem gebouwde Enfield had hij geruild voor een goed uitziende en voortreffelijk 

lopende Cub. En hij had er werkelijk ontzettend veel plezier in. Elke nonstop reed hij met een brede 

grijns op z’n gezicht. 

 

Mocht u ooit de trialsport willen promoten: maak een paar leuke nonstops en laat Marcel er in 

rijden. Geheid dat zijn enthousiasme aanstekelijk werkt en dat de toestroom aan nieuwe deelnemers 

niet te stoppen is. 

 

De prut 

 

De uitzetters hadden goed 

hun best gedaan om twee 

mooie sporen uit te zetten.  

 

In vergelijking met het 

CTN-niveau was er een 

goed te rijden wit spoor. 

Het blauwe spoor zat naar 

mijn idee ongeveer tussen 

blauw en rood (CTN). 

 

Door de aanhoudende 

regen waren er op de 

diepere gedeeltes van het 

terrein enkele plassen 

ontstaan. De uitzetters 

hadden dus nu de kans om er hier en daar gebruik van te maken om enkele keren de sporen dwars 

door een flinke plas te laten lopen. Net zoals dat vroeger ook gebeurde. 

 

Als altijd had iedereen te maken met dezelfde omstandigheden en waren er 8 nonstops gemaakt, die 

de nodige concentratie vereisten. 

 

Op de vraag van Chris of de wedstrijd voor herhaling vatbaar was, hoorde ik alleen maar 

instemmende reacties. 

 

Wat mij betreft mogen er dan ook nog wat meer sporen in en de twinshockers er ook bij, al zal 

Chris daar anders over denken. Misschien verdient deze Pré’65 zelfs een plaatsje op de CTN 

kalender. 

 

Ik hoop er dan ook bij te zijn en niet –gedwongen- als toeschouwer aan de kant te moeten staan. 

 

Theo Oostebrink 


