
Verslag Baarlo 2019. 

Zaterdag was het weer een hete, zonovergoten dag, Dus ietsje te warm voor controleur en rijders. Maar ja, nu je er 

toch eenmaal bent, kun je net zo goed maar meerijden. 

Na de rijdersbespreking gingen een 60-tal rijders en 

rijdsters van start. De ene begon in de stenen sectie, de 

andere op de grasbegroeide helling. De hogere berg werd 

nog met rust gelaten in eerste instantie. En de reden was 

dat het er wel een beetje “glad” was door het stof wat 

over de leem rolde. 

We hadden er een nieuwe rijder bij. Mike van der 

Giessen is zijn naam en hij heeft een klein 1,5 jaar 

gewerkt aan de Tiger Cub om er een mooi lopende 

trialfiets van te maken. Jammer dat hij op zijn eerste trial 

zoveel problemen moest tegenkomen in de secties. Maar 

hij is naar huis gegaan met een afgestelde motor door 

Tjeu Schreurs en de nodige aanbevelingen voor verbeteringen. 

 

Er was ook nog een nieuwe mooie motor erbij. Een JAPette. Een samenvoegsel van een JAP-motor in een Velocette 

frame. Het lag in zijn schuur en hij wilde wat sleutelen. Ziedaar een mooi resultaat. Vol technische snufjes. En met 

een close-up foto zie je zijn open veer kleppen en een aparte tank, eentje met een losse bodem.  



Er zat een interessante non-stop in de wedstrijd. Sectie 4 mocht niet te voet verkend worden. Het was de bedoeling 

er ‘blind’ in te rijden en snel te kijken naar de pijlen en beslissen hoe men moest rijden. Het was een keer wat 

anders. De rijders dachten er verschillend over. 

De prijsuitreiking was weer een leuke bedoeling. De eerste drie rijders van een klasse konden kiezen uit een worst, 

een fles goede bubbels of een beker. Het leek erop dat iedereen erg tevreden was met zijn/haar prijs. 

 

 

Op de zondag waren er een 47-tal 

rijders. Een trial in Noord-Frankrijk 

waar de meeste Belgische rijders 

naar toe waren, was een mogelijke 

reden daarvoor. Jammer voor de 

organisatie, want zij hadden er veel 

moeite in gestoken om er een goede 

en mooie trial van te maken. En dat 

is wel gelukt. 

Wel was het gemiddelde 

puntenaantal op de zondag 

beduidend hoger dan de op de 

zaterdag. Waarom is de redactie 

niet bekend. Maar het weer was 

weer prima. 

 


