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Al voor de 27
ste

 keer organiseerde de Arnhemse Motorclub MCA op haar prachtige terrein op de 

Veluwe de jaarlijkse Plonkers Pleasure Trial. Op 19 en 20 september 2009 was het daarom weer 

druk op het circuit, zo zag het Martien Vermeulen 

 

Zand, veel zand 
Zoals bijna elk jaar was het ook nu prachtig weer en was het goed verpozen voor rijders, bezoekers 

en kinderen. Deze laatste vinden het alom aanwezige alluviale zand een prachtige speeltuin. Ze 

kunnen springen in het losse zand, rollen in de putten en graven in het zand. Maar het eindigt hier 

altijd hetzelfde, en wel dat menige moeder niet 

geheel blij is als ze weer in de auto naar huis 

moeten, want allemaal waren ze ’s avonds zwart, 

echt zwart, maar wel met veel plezier. En de 

bezoekers? Zij zagen beide dagen een 80 

man/vrouw -als solo rijder en een 12 tal zijspan-

combinaties-, druk doende met triallen in datzelfde 

alluviale zand. Over dat zand; daar waren de 

meningen over verdeeld. 

 

Hiervoor een kleine toelichting. Er is in Nederland 

geen ander terrein -en ook niet in het buitenland- 

met dergelijk zand waarop getrialled wordt. Het 

terrein is grotendeels begroeid met hei, als er niet 

gegraven is. Daaronder ligt alluviaal zand dat hard 

De klassieke motoren trokken veel belangstelling 

Zand, veel zand bij de Plonkers in Arnhem 



is, want het is onder een dikke ijskap samengeperst. Dat zand is compact met kleine en grotere 

stenen en geeft best goede grip. Tot zover alles goed. Maar als het zand verplaatst is, wordt het los 

zand en is de zwarte lijm eruit. Er zit dan geen enkele samenhang meer in. Er komt dus ook geen 

spoor te liggen in het losse zand dat zich 

zo’n beetje gedraagt als blubber, maar dan 

droog.  

Voor de zwaardere fietsen is dat een extra 

probleem, omdat zij opeens kunnen 

wegzakken is die losse rommel, vooral bij 

opgaande stukken.  

Er zijn triallisten die geleerd hebben in en 

op dat losse zand te rijden, maar anderen 

krijgen het niet onder knie en hebben 

allerlei benamingen voor dit terrein. En 

toch komen ze elk jaar terug, want de non-

stops zijn echte stuur-non-stops zoals 

vroeger en het is en blijft er gezellig 

tijdens de Plonkers Pleasure Trial.  

 

 

 

 

 

What is in a name? 
Overigens een vreemde naam, dat wel: Plonkers Pleasure Trial. De twee laatste woorden betekenen 

Plezierig(e) Trial. Dat is duidelijk, maar wat betekent 

nu ‘Plonkers’? We hebben even geGoogled en vinden 

daar voor Plonk(er/ing) de betekenissen: ‘Plonk 

wine’, ofwel slechte kwaliteit slobberwijn. ‘Plonker’ 

als term voor een lomp, gek of dom en/of dronken 

persoon. Plonk it in the basket’, met veel lawaai iets 

in de bak gooien. Dat klinkt als ‘plonk’. ‘Plonking 

down a chair’ is lomp of onelegant in een stoel 

ploffen. In de moderne tijd is ‘Plonking a killfile’, 

zoiets als een file deleten op de computer, uit 

ergernis. Verder wordt het nog in verschillende 

vormen gebruikt waar het mannelijke geslacht in en 

bij voorkomt. En bij deze laatste benaming kan ik nu 

begrijpen waarom de Engelsen wel eens glimlachten, 

als we hen uitnodigden om deel te nemen aan ‘onze’ 

nationale klassieke trial……… Dus via Google is er 

geen verklaring voor ons ‘Plonkers’. Dan maar eens 

navraag doen bij Peter Weeinck en Thereus Bartels, 

de mannen die meer dan een kwart eeuw geleden iets 

wilde organiseren in Nederland met oude 

(trial)motoren. De verklaring blijkt simpel; er moest 

een aansprekende naam komen, voor wat zij voor 

ogen hadden; namelijk een trial voor de lol (Pleasure) 

en met oude (zware) motoren. En in de Engelse 

klassieke motorbladen werd wel eens de term 

Erik Platje met zijn mooie, zeldzame en 120 kg zware BMW R26 

heeft zijn achterwiel ingegraven. Let op de voet 

Tweemaal Montesa-zijspancombinatie.  

Op de voorgrond de combinatie van Renee en 

Jolanda van Saane. Daarachter die van Peter 

Verheijen en Gerrie de Raaff 



‘faithfull plonking at low rev’s’ gebruikt om aan te geven dat het rustig ging, maar wel met ferme, 

betrouwbare en luide klappen, die je van ver kon horen. Vandaar dus!  

En Google?......! 

Internationale deelname 
Het is een wedstrijd die meetelt voor de 

EuroCup, dus er waren vele buitenlanders. 

Ook waren er zijspannen die rijden voor de 

Duitse Seitenwagen Meisterschaft. Ook 

Engelsen nemen hieraan deel. Eigenlijk: 

alles waar een bakje aanzit, zowel modern 

als klassiek, met o.a. een 5HT Ariel, een 

Triumph Twin, Royal Enfield, BSA en 

andere mooi klinkende motoren. Want 

anders dan bij solomotoren moeten zij flink 

gassen en dat blijft een mooi geluid om al 

dat geweld te horen.  

 

Trial-zijspan blijft een aparte tak van sport, 

want zoals dat gaat bij zijspan heeft de ene 

persoon de handles vast om de motor te 

bedienen en de man in het bakkie stuurt het 

geheel. En als deze moet uitstappen (ofwel 

er uitvalt) dan gaat de combinatie meestal 

stuurloos op z’n kant of op z’n kop liggen.  

 

 

 

De Nederlandse equipe Peter Verheijen en 

Gerrie de Raaff reden voor de eerste keer 

samen een wedstrijd mee met een mooie 

Montesa-combinatie en hadden dit ‘euvel van 

instabiliteit’ in de training ook al ondervonden. 

Vandaar dat Gerrie, -de bakkenist- een 

mogelijkheid wilde hebben om de motor te 

kunnen laten stoppen voordat de 

zwaartekrachten het overnamen. Peter heeft 

daarop een stopknop uit de bus/tram 

gemonteerd in het zijspan voor hem. Maar bij 

het begin van de wedstrijd vermelde Peter dat 

hij niet de motor, maar het achterlicht erop 

aangesloten had, want anders hadden ze dat 

voor niets gemonteerd.  

Ze hebben samen veel lol gehad, vertelden ze 

na afloop. Maar ook veel zand van véél-te-kort-

bij-gezien, dus de volgende dag reden ze beide 

solo. Zonder achterlicht. 

 

Een trialmotor met een stopknop?? 

Goud van oud; een 500 cc Ariel VH Competition 

met zijspan 



Voor beginners en oude rotten 
Een van de leuke bijkomstigheden van het rijden in Arnhem is 

de mogelijkheid die MCA genomen heeft om de gehele 

crossbaan te gebruiken als verbindingsroute. Dus over een 

gedeelte van de baan om naar de volgende non-stop te kunnen 

komen. Dat is leuk, maar ook zwaar, omdat menig triallist zijn 

balhoofdshoek iets gewijzigd heeft om makkelijker kortere 

draaien te kunnen nemen. Maar op een crossbaan heb je echt 

liever een balhoofdshoek die zoveel naloop geeft dat de motor 

bij voorkeur meer rechtuit wil.  

 

In elke non-stop staan vier sporen, ofwel moeilijkheids-graden. 

Het eerste spoor is voor beginners en voor de mensen of hun 

motor, die beperkingen hebben. Zo is de jongste deelnemer een 

jaar of tien en is de oudste voorbij de 70. De motoren mogen 

licht of zwaar zijn, maar oud zijn ze, en met handicap.  

Het volgende spoor heeft de meeste deelnemers en ook nog in 

alle klassen: de zware, middel en lichte klasse en de twin-

shocks.  

Het derde spoor is ook goed bezet, omdat het met alle fietsen 

nog te rijden is en mede bevolkt wordt door de oude rotten die 

de aansluiting met de experts net niet kunnen bijbenen 

(figuurlijk en soms letterlijk). Want voor het moeilijkste spoor 

moet je eigenlijk de motor op het achterwiel haaks kunnen omzetten.  

 

 

 

Welk spoor men ook reed, iedereen had schik, 

en de bezoekers konden dat ook goed merken.  

Op zaterdagmiddag konden diezelfde bezoekers 

nog een ander fenomeen meemaken en wel de 

‘Speedtrial’. Er was een non-stop uitgezet, bij 

de kantine en waarvan het de bedoeling was dat 

de deelnemer het parcours snel aflegde en dan 

zonder voeten. De seconden telden en voor elk 

strafpunt kwam er een seconde bij. Men kon 

enkel voor de eer rijden (er was slechts één 

beker) dus reden de meeste puur voor de lol om 

het eens te proberen. Krijgt daarom volgend jaar 

een vervolg, net als de trial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s; Martien Vermeulen en Noppennieuws/Toon van de Vliet, waarvoor dank namens CTN 

Jong geleerd is oud gedaan; de dertien- 

jarige Oscar Leunen op zijn Yamaha 

 

Paul Fokking laat zien dat trialrijden evenwichtskunst is. 


