Zó moeten de Pré’65 Trial-wedstrijden zijn !

Op zaterdag 12 en zondag 13
november was er een Pré’65
trialwedstrijd in Mons, vlak bij de
Franse grens. Normaal is dit een
eendaagse wedstrijd, doch omdat het
voor de 30ste keer was, is het dit jaar
een weekend geworden.

Op zaterdag waren er al enkele Nederlanders (Rob Petiet en Tjeu Schreurs) en op zondag kwamen
er nog 6 bij in de personen van Jan de klerk Sr. en Jr., Martien Vermeulen, Rob van der Ham en
Herman Leunen en Chris van
Homoet.

Er zijn daar in de Borinage in het verleden heel veel kleine kolenmijnen geweest. En elk jaar is er
op de steenberg van Ciply een trialwedstrijd, die georganiseerd wordt door de Koninklijke Auto- en
MotorClub van Mons.

Deze wedstrijd is altijd in november, wanneer het koud kan zijn (ja, zelfs al vriezen), de blaadjes
gevallen zijn en het ook nat kan zijn van de regen. Kortom, het risico dat er gladde stukken kunnen
zijn op de steenberg, mag duidelijk zijn. In de jaren negentig toen Mick Andrews, Herman Leunen
Jr. en andere voormalige kampioenen reden, was het straf. Soms en meermalen gevaarlijk.

Maar reeds enkele jaren zet Joel Garsoux (reed bij de Plonkers en de Speedtrial op een Enfield) er
de secties weg, met een aantal andere clubleden. En nu zijn de secties redelijk (bij nat weer) tot zeer
goed te rijden. Als het stevig geregend heeft is de kleinste helling al glad daar, dus daar is niets
tegen te doen, hoewel men het zoveel mogelijk probeert.

Dit jaar was het droog, prachtig weer, een prachtige omgeving, iets te ver weg en met hele mooie
non-stops die door iedereen te rijden waren. Ongeacht de leeftijd van de motor of de rijder, iedereen
kon er veel lol hebben. Het maakte niets uit of je met een DOT, James of Levis, Enfield, FN of wat
dan ook reed. Het was het poppeetje op de motor die voor de punten zorgde.
Met andere woorden: Zó, moet een wedstrijd zijn. Prachtig!!
Of zoals Herman Leunen Sr. het zei: zelfs ík kan hier rijden en dan ook nog met een dood originele
Greeves (de nummers van de 1961 Schotse Zesdaagse zaten er nog op)

Er waren 12 secties met twee sporen uitgezet. Zondags waren er negen nieuwe en drie non-stops,
die omgekeerd gereden moesten worden. Nu lijken twee sporen weinig, maar er zijn wel 5 klassen
per spoor; Girder-Forks, Stijfframe, Pre-unit, Unit en Specials.

Omdat het enkel een Pré’65 is waarvan het behalen van strafpunten niet het doel is komen er vele
motoren hier naar toe, die soms slechts éénmaal per jaar rijden (daar dus), maar daarnaast heel
bijzonder zijn. Er zitten fietsen tussen van merken waar je bijna nooit van gehoord hebt, of fietsen
die in de vijftiger jaren opgebouwd zijn en waar nooit meer iets aan veranderd is, dan de olie in het
carter. En als er in de uitslag staat ‘Triumph’ dan kan het een pre-unit twin zijn, of een zijklepper of
nog wat anders. Echte schatjes zitten er tussen.
In totaal waren er een kleine 100-tal mooie en interessante Pré’65 motoren aanwezig.

Volgend jaar gaan we weer (en hopelijk ook weer droog weer)

