
Verslagje van de Winteroefentrial te Hau. 
 

Volgens de routeplanner moest ik om half acht vertrekken, om enigermate op tijd in Hau te 

zijn. En omdat ik zaterdag laat thuis zou komen en alleen moest gaan, had ik besloten -

vanwege tijdwinst met het rijden- om de motor in de auto te schuiven. Dus achterveren eraf en 

een stripje aluminium ertussen, het voorwiel eruit en de motor erin schuiven. En zowaar; het 

ging ook nog eenvoudig. 

 

Nadat ik de mooie Rijn overgestoken 

was, was het nog maar een klein eindje 

en was ik een van de eerste, zo rond 

kwart voor tien aanwezig. Maar 

voordat ik de motor in elkaar had staan 

(met al die informatie-uitwisseling na 

de winterstop met de andere 

triallisten), waren Herbert en Gunnar 

om 11 uur al bezig met het vertellen 

hoe de dag van de Oefentrial bedacht 

was. 

Van de aanwezigen (40-50 

rijders) werden er een 35 tal 

rijders ingedeeld naar het spoor 

wat men ging rijden. Omdat er 

veel rode rijders waren, werden 

die in twee groepen ingedeeld. 

Onder deskundige begeleiding 

ging men het terrein op, naar de 

reeds gemaakte non-stops. Deze 

konden ook eenvoudig aangepast 

worden als men dat wenste. Doel 

was om gelegenheid te geven om 

te oefenen om het nivo te 

verbeteren door telkens aanpassen 

van de non-stops met aanwijzingen 

hoe en waarom het beter zou 

kunnen. 

 

Omdat de FN echt een keer in de 

revisie moest (en dit jaar klaar is, 

hoop ik), ga ik een jaartje met 

Coriene rijden op een Honda TL 

en dan in het gele spoor. Dat gele 

spoor rijden was/is niet mogelijk 

met een zware zijklepper. De 

motor is de oorzaak waarom een 

hoger spoor niet mogelijk is.  

Tenminste dat is een (fout) ideetje, 

dat wel meer triallisten hebben.  



 

Dus voor mij werd het echt een 

oefentrial, want die Japanners 

hebben –eigenwijs als ze zijn- de 

rem en de versnellingspook, aan de 

verkeerde kant gemonteerd. En dat 

is wennen en oefenen. Ook is die 

motor te licht aan de voorkant. De 

voorkant van de FN is bijna net zo 

zwaar als de gehele achterkant van 

de Honda. Dus menigmaal ging het 

achterover.  

Ik leek echt wel een amateurtje, 

terwijl ik dacht dat ik goed kon 

rijden, omdat ik zo nu en dan wel 

eens een wedstrijdje won of zo.  

Nou, het werd een beetje een drama. MAAR,.. nu kan ik rijden! Met de goede aanwijzingen 

van Rudy ging het een stuk beter.  

Alleen zit mijn buikje nog iets in de weg en is mijn conditie nog niet helemaal op peil.  

Of anders gezegd; ik moet nog ietsje meer techniek krijgen om de motor het werk te laten 

doen, in plaats ervan dat ik het werk doe. Want ik vind het beter als mijn motor moe wordt. 

 

Toen het al wat beter ging en ik 

al steilere en hogere hellingen 

kon nemen zonder in de 

problemen te komen, zag ik Peter 

van de Sluis rondrijden. Het leek 

wel of hij zuignappen aan zijn 

banden had zitten. Hij vloog 

snoerhard tegen de steile en 

ECHT hoge hellingen op, met -

als toefje op de taart- een spong 

van een meter of twee op de 

bovenkant. En toen dacht ik 

weer: Tjaa,…  met zo’n modern 

ding lukt dat wel. Met deze 

(oudere) Honda lukt dat niet. (U 

weet wel; dat fout ideetje dat wel meer triallisten hebben).  

Nu ik thuis ben, durf ik te zeggen dat ik hartstikke blij ben dat Peter mij zijn motor niet 

aangeboden heeft, om het ook een keertje te proberen. Ik zou misschien best ver de helling 

opgekomen zijn, voordat ik aan de looping zou beginnen. En daar komt dan weer net dat 

kleine probleempje, namelijk dat ik van Rudy niet lang genoeg les heb gekregen, om ook de 

landingen van deze 10 meter loopings te oefenen en tot een aanvaarbaar risico terug te 

brengen. 

 

Een andere -heel positieve en zinvolle- bijdrage om deze dag een succes te maken waren de 

lessen die ik kreeg van Stef over de techniek, hoe een Honda verbeterd kan worden. Ik dacht 

dat de Japanners wel goede (trial)motoren konden bouwen, maar met zo’n standaard Honda 

TLR(eflex) is het toch wel behelpen. Stef had van een sloop- en incomplete motor een 

trialfiets gebouwd naar zijn inzichten en specificaties. Voordat Stef naar huis ging, mocht ik 



dit bouwsel van de Meester eens proberen. En dan merk je pas, tot wat die Honda’s in staat 

zijn, als er met inzicht aan verbouwd wordt. Ik ga het jullie niet vertellen, wat ik deze week ga 

in-, aan- en verbouwen aan de motor, want nu heb ik de kans om straks bij de eerste CTN-

wedstrijd een motor te hebben, waarmee ik kampioen kan worden. Want het is de motor die 

het ‘m doet,.. toch??  (of is dat nog steeds een fout ideetje dat andere triallisten ook wel eens 

maken?). 

Hoewel de echte klassiekers enigermate in de minderheid waren, waren er wel drie heuse 

BSA’s. Dat gebeurt niet meer zo veel de laatste jaren. (op de foto’s Rob en Henk de Wilde). 

Vroeger waren er veel meer. Die er ‘vroeger’, -zo’n tien jaar geleden- ook een gekocht had 

was Herbert Braam. Maar het was niet veel soeps en toen hij een frame wilde hebben van 

Hans van Marwijk had die de boel opgeruimd. Vele jaren later heeft Hans er nu toch nog 

eentje gemaakt voor hem. Het leek wel of het frame zo onder Hans zijn handen was uitgerukt. 

Of de motor net zo goed en handelbaar is als de CZ, was nog niet bekend, maar aan het 

gezicht van Herbert te zien, zien we die twee nog wel vaker samen. 

  

Een ander mooi staaltje techniek werd door Rob Petiet 

opgemerkt aan de Zundapp van Pieter van de Wal. Meestal 

zit bij de Zundapp’s de versnellingspook op een kwetsbare en 

moeilijk te wijzigen plek, maar de van der Walletjes hebben 

er een hele mooie oplossing voor uitgewerkt. U moet er maar 

eens naar kijken bij gelegenheid. Heel mooi. Motorisch was 

de Zundapp zeer zeker OK en betrouwbaar.  

Omdat de motor nog niet klaar is, is deze nog niet zo mooi 

als de Montesa waarop hij vorig jaar reed. Pieter moest de 

Montesa inleveren, want zijn vader Ton (die heel veel 

gecontroleerd heeft met zijn vrouw Bertha bij de meeste 

CTN-wedstrijden) wilde er weer op gaan rijden. Dat heeft hij 

ook vele jaren gedaan in de jaren zeventig. En niet 

onsuccesvol. Dus wij zijn weer een controleur armer, maar een rijder rijker. Ton welkom en 

hopelijk (weer) met veel rijplezier. 

 

En verder; tjaa,, we hadden het zo druk met onszelf dat we niet zo veel gezien hebben van de 

anderen. Wat we wel gezien hebben, is dat de non-stops leuk gebouwd waren en zeer 

gevarieerd, net zoals het terrein. Eigenlijk een prachtig trialterrein voor de klassiekers; 

steentjes tot stenen en zelfs betonplaten. Maar die hoef je niet te gebruiken, want er is zoveel 

zand; los zand, vast zand, begroeid zand, hellend zand, steile wand zand, diepe kuilen zand.  



Je moet er geweest zijn om te zien hoe een terrein voor prachtige non-stops eruit kan zien. 

 

Verder waren de begeleiders zeer 

enthousiast en ook kundig.  

 

 

 

 

 

Evenals de mensen op de 

achtergrond zoals de verzorgers 

die de taart gemaakt hadden wat je 

kreeg bij de gratis koffie. Zelfs bij 

de (grote pan) lekkere erwtensoep 

kreeg je worst en als je wilde kon 

je daar ook taart bij krijgen. 

 

 

De enkelen die ik op het eind van 

de dag gesproken heb, waren Rob, 

Rob en Rob. En zij vertelden dat 

het helemaal toppie was.  

 

 

 

Dus tot volgend jaar en alle lieden van Hau:  BEDANKT voor de leuke dag. 


