Apeldoorn 11 mei 2013
Onze tweede wedstrijd dit jaar was te Apeldoorn en is een merkwaardige wedstrijd geworden, vol
met nieuwigheden en veranderingen. Allereerst was het de dag voor Moederdag en dat heeft
mogelijk meegespeeld dat menigeen cadeautjes moest gaan kopen en vergeten was dat er gereden
moest worden. Er waren deze keer 43 rijders tegen ongeveer 55 rijders vorig jaar.
Met name waren er minder zware machines, omdat de meeste (al) in het buitenland zaten.
Nu heeft Trial Club Apeldoorn een nieuwe tel-kantine-keuken-unit gekregen, die nog buiten het
terrein staat. Hartstikke mooi, maar toen Reinder de rijdersbespreking ging doen, stonden we met
z’n allen mooi in de stromende regen.

Het goot toen de wedstrijd begon, maar zoals echte binken betaamt, ging iedereen van start.
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Toen een half uurtje later de zon weer begon te schijnen, dampte het terrein en met de tijd dat we
naar huis gingen was het terrein al weer zowat droog.
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Ook waren er weer nieuwe rijders bij. Heren
Welkom!! Rob Smit reed met een Bultaco rond en
Berry Gamelkoorn had zelf een Loncin-trialfiets
gebouwd. Hoe de motorfiets rijdt is ons nog niet
bekend, maar bij gelegenheid zullen we eens
voorzichtig vragen of we die mogen proberen, hoe dat
rijdt. Wie we nog niet verwelkomd hebben is Jan
Repko. Hij is eind vorig jaar een keer mee komen
rijden en heeft de smaak goed te pakken, zo te zien.
Ook Welkom!

Een motorfiets die we sinds een jaar
nog niet mochten/konden testen en
waar we eigenlijk al geen zin meer in
hadden, is deze keer in Apeldoorn toch
nog in onze handen geweest. En
voorwaar: deze laatste creatie van
Hans van Marwijk, maakt triallen een

waar genot. Duurde het lang voordat
we de motor konden testen, hem
teruggeven was ook moeilijk. ’t Is
dat het trialterrein nogal klein was,
dus snel wegrijden en ‘per ongeluk’
de weg kwijt zijn, zoals dat in
Nunspeet makkelijk kan, zat er niet
in. We zullen jullie nog een verslagje
van deze HVM en van de XT van
Stef (een zware, doch licht
hanteerbare, fiets) doen toekomen.
Ook nieuw was Rob Ringenier met
een trialfiets bestaande uit een mix
van allerhande Honda/Yamaha
motordelen en nog meer vreemde
framedelen. Jammer genoeg moest
Rob uitvallen ten gevolge van een
onwennig boutje (engels?), zodat
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deze motor ontsnapte aan onze handen. (Maar
Rob komt terug en wij ook.) Maar…., er is nu
een Gilera 202 is te koop (tel. 0645400138)
Vele rijders waren een spoortje hoger gaan
rijden. Niet zoals Henk Schulte van blauw
naar geel, maar de meesten naar blauw en niet
geheel onsuccesvol. Manon, Eva, Rene, David
en Steffen hadden best schik in het nieuwe
spoor.
Vrij apart zijn de motoren van Bert Roelofse.
Hij heeft al vele creatie gehad en de laatste
tijd rijdt hij rond op een Sawamaki of
Kawatesa.

Maar soms gaat er wel eens iets mis
met deze motoren en het zal Bert niet
zijn als hij niet probeert de wedstrijd uit
te rijden. De voetsteun was afgebroken
maar met een sleuteltje tien kun je heel
veel. Niet alleen er op staan, maar ook
nog wegklapbaar voor de kickstarter.

Nu had hij ook nog zijn nieuwste aanwinst kunnen nemen
om op te rijden. Deze elektrische ‘toekomstige?’trialfiets, die hij net voor de trial gekocht had, heeft dezelfde motor als de hedendaagse elektrische
trialfietsjes. MAAR, Bert: bij de KNMV kun je daarmee rijden, maar bij de classics kun je dat echt
niet. Hoe moeten de controleurs anders weten of je motor afgeslagen is en je stilstaat. Niet doen!.
5

Toen de meesten stonden te
wachten op de uitslag hadden
Herman en Hans een controleur
kunnen overtuigen dat hij ook best
kon trialrijden en dat gerust even
kon oefenen op de Bultaco. En
zowaar, de man kon al heel snel
het hoogstandje ’sur place’ maken.

Een ander mooi fenomeen zagen
we na afloop van de trial. Toen
Reinder in de stralende zon de
uitslag gegeven had en ons een
goede thuisreis toewenste, ging
Gijs de lichte Kreidler op het
zijspan plaatsen, dat aan zijn zware
BMW bevestigd zat. Een waarlijk
mooie combinatie.

In vroeger tijden was dit een normaler verschijnsel: de trialmotor werd wat omgebouwd als men
naar de trial gereden was, of de motor lag plat in de kofferbak of kwam in de het zijspan mee
(moeders moest dan achterop). Een mooi, historisch verantwoordde combinatie dus. Maar Gijs, doe
niet zoals vroeger; dat men het zijspan eraf schroefde en ging triallen, want met de BMW krijg je
telkens -als het cilindertje aan de grond komt- een strafpunt, omdat dit een steunpunt is.
Buiten dat ene grote buitje was de trial weer als vanouds: Veel bochten en draaien op de hellingen.
Gewoon een goede trial, gezellig, ontspannen en dus: Tot Volgend Jaar.
TrialClub Apeldoorn Bedankt!!
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