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Avondtrial te Rhenen juli 2013. 
 

Vrijdag 5 juli waren we te gast bij MotorClub Rhenen om een trialwedstrijd te rijden op het mooie 

circuit van Kwintelooyen. Pe had alles met Roef van Laar geregeld, alsook het toegankelijk maken 

van de nieuwe (en oude) non-stops in het voorjaar. En dat gaf veel ruimte om non-stops uit te 

zetten. 

Ook de mogelijkheid van een goed uitgeruste catering en goede toiletten, en met zelfs een 

(weliswaar een beperkte) wasgelegenheid, was een aangename bijkomstigheid op dit natuurlijke en 

een maal per jaar toegankelijke terrein. 

 

Toen we ’s morgens begonnen 

met uitzetten waren er twee 

campers, maar gaandeweg de 

dag werd het steeds drukker op 

het grote parkeerterrein met de 

rijders van de volgende dag. 

Dan was er weer het jaarlijkse 

klassieke motorcross op dit 

prachtige circuit. We kunnen 

het iedereen aanbevelen om 

daar een op zaterdag te gaan 

kijken. Je weet niet wat je 

allemaal ziet en hoort! 

Geweldig. 

 

 

 

Met een man of 8-10 hebben we 10 secties weggezet. En bij de lunch, zittend in de schaduw werden 

ook nog verrast op een gitaar-recital van GertJan. Hedendaagse muziek, maar ook oude muziek -

van horen zeggen-, zoals hij dat omschreef: Beatlemuziek! Nou, ja!! 
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Om 16.00 uur waren we helemaal klaar. Inmiddels waren de dames, Bertha van de Wal, Ingrid 

Benou en Annelies Peters al bezig met de inschrijvingen.  

Uiteindelijk waren er 79 deelnemers, een groot aantal als je bedenkt dat de meeste zware klassiekers 

in Sleen een weekendje motorgedoe hadden.  

Met op vrijdag kletsen over motorzaken en andere dingen, onder het genot van een drankje, met een 

heerlijk chinees diner en daarna nog 

wat drinken en kletsen en luisteren 

naar een goede band bij een heerlijk 

kampvuurtje.  

Dat snap je toch niet? Dat ze niet naar 

Rhenen komen?  

 

 

 

 

 

 

Uiteraard was er veel gelegenheid naar 

nieuwe creaties te kijken of gewoon 

uitrusten en wachten op de dingen die 

onvermijdelijk waren. 
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Het moet gezegd worden dat van de 79 deelnemers er relatief veel Liefhebbers waren. Uiteraard 

vanwege het MCA-clubkampioenschap, maar ook van buiten ons normale gezichtsveld. Het blijft 

jammer dat er door de moderne rijders zoveel gehopt wordt (en ook achter omgezet wordt). We 

hebben dat vele malen gezien bij verschillende rijders maar geen vijven op de kaarten gezien. Dus 

ook elkaar controleren kan nog fout gaan. 

 

De triallisten hoorden om 17.00 bij de rijderbespreking dat we in groepjes van 4 zouden rijden. 

Daarop volgde een iets wat chaotische kaarten-uitdelerij. Want de rijder die de pen (overigens 

hebben we die weinig teruggekregen) met de vier kaarten kreeg, moest zijn mederijders zien te 

vinden in die grote groep aanwezigen. De bedoeling was om 10 non-stops te hebben en dan twee 

groepen van 4 man per 

non-stop bezig zouden 

zijn. Bij elke groep was 1 

rijder ook de controleur 

(per ronde). De groepen 

waren ingedeeld zoals de 

inschrijvingen kwamen, 

maar dat bleek niet zo’n 

goede zet te zijn. Als we 

dit systeem in Lochem 

weer gaan doen, kunnen 

we beter op kleur gaan 

rijden. Tenzij mensen 

samen willen rijden en dit 

bij het inschrijven 

melden, want dat kan 

uiteraard. Want het is wel 

de bedoeling dat het een 

wedstrijd blijft.  

 

In het begin van de wedstrijd hadden twee of drie controleurs, maar tegen het einde van de 

wedstrijd waren er zeker het dubbele. Al deze lieden: Bedankt! 
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De wedstrijd zelf was een beetje zwaar. Op de zaterdag wist ik niet dat ik zoveel spieren had. Mijn 

rug voelde aan alsof deze de vorm van een willekeurige greppel uit de vele secties had gekregen, 

mijn schouders ter hoogte van mijn oren zaten en ik toch nog met mijn handen, -staande-, mijn 

knieën kon voelen. Maar het zal voornamelijk wel de warmte geweest zijn, waar ik last van had.  

 

Als ik naar de punten kijk, dan waren wij als uitzetter iets te enthousiast geweest in de secties. Het 

was iets te veel achter elkaar en te hoog van nivo. Ofwel anders gezegd, het was meer een Twin-

shock-trial dan klassiek. Nogmaals gezegd; het gebeurde uit enthousiasme van de uitzetters, met de 

gedachte om zoveel mogelijk te kunnen ‘triallen’ in een enkele non-stop. Volgend jaar zal er 

uiteraard heel goed op gelet worden, dat de niveaus weer aansluiten bij de rest van het seizoen. Het 

was een toevallige samenloop van omstandigheden, die deze situatie gemaakt heeft. 

 

Om 21.00 uur was iedereen klaar na drie ronden rijden en dat was maar goed ook, want in de 

bossen was het al behoorlijk donker, ondanks de zakkende zon. 

En wat was ons zoal 

opgevallen?  

 

Bij het bekijken van de foto’s 

zal iedereen de zeer 

geconcentreerde 

gezichtsuitdrukking van Erwin 

Peters wel opgevallen zijn, maar 

ook dat hij met twee 

verschillende motoren kan 

rijden? Het was zeker nog even 

wennen aan de nieuwe motor, 

want Michelle reed nu op de 

Beta (en zeer zeker niet 

onverdienstelijk na pas een 

jaartje rijden), zodat de sectie 

ook nog met een moderne getest 
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moest worden, om te zien of er nog iets schortte vaan de nieuwe twin-shock. 

 

Bij het bekijken van de uitslag zagen we dat menigeen in de derde ronde meer punten had dan in de 

tweede. Naast het stukgereden zijn van de secties zal ook de vermoeidheid wel een rol gespeeld 

hebben. Die een uitzondering hierop was, was Rob van Saane. De eerste ronde bijna allemaal 

drieën, de tweede ronde enen en de laatste ronde bijna allemaal nullen. Blijkbaar levert dat 

meerijden met Rene resultaten op? Hij leert snel van de meester, denken wij. 

 

 

Alle mensen die geholpen hebben, willen we nogmaals hartelijk danken voor de inzet en hulp en 

hopelijk weer tot volgend jaar. 

 

 

 
 

 

 


