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Verslagje van de wedstrijd te Lochem op 1 September 2012. 

 

Het weer was prachtig op zaterdag 1 september. Warm maar ook sompig. Geheel anders dan de 

vrijdag ervoor, toen Geert Roeckevis, Gijs van Woerkom, Egbert Nijenhuis en Paul Schimmel, acht 

non-stops hadden gemaakt in de stromende regen. Ze waren zelfs in de regenkleding ‘zeiknat’ toen 

ze thuis kwamen. Maar wat hebben ze goede non-stops gebouwd. Wat pittig, maar wel lange en 

interessante en mooie sporen in het prachtige terrein van Lochem. 

 

Ze hadden acht ‘gecombineerde’ non-stops gebouwd, die zowel door de 54 CTN-rijders als de 19 

Regio-trialrijders geklaard moesten worden. Omdat de regel met de pijlen voor CTN en de Regio 

verschillend zijn, moesten er dus 8 verschillende pijlen in de non-stops staan. Dat gaf soms wel een 

woud van pijlen in de non-stops. Het was voor menigeen goed puzzelen om het juiste spoor te 

kiezen. 

 

Wat wel opviel, was dat zoveel rijders 

op een 8-tal non-stops wel een beetje het 

maximum gaat worden. Want als er geen 

langere route is, staan er ongeveer 7-8 

man/vrouw te wachten als er 1 aan het 

rijden is. 

 

Vanaf twaalf uur konden de rijders 

inschrijven bij Geert voor de Regio en 

bij Anneke en Johan voor de CTN. Deze 

laatsten hadden weer hun hulp 

aangeboden om de inschrijvingen en de 

telling te doen, waarvoor uiteraard onze 

dank.  

 

Jan-Willem had hiervoor ook al zijn 

diensten aangeboden.  

En natuurlijk ook onze dank voor de hulp 

van de controleurs: Marcel Elshof en zoon 

(en later weer Rob Petiet) op NS1,  
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Hans en Dirkje van de Kolk op NS2, Gerrit Klomphaar 

op NS3, Jolanda Zwart op NS4, Geert op NS5, en op 

NS6,7,8 knipten Bertha v/d Wall met Hauke Schulte (zij 

kon niet rijden omdat zij haar 

motor nog niet helemaal klaar 

had). Ook heeft de Rode Kruis 

man Wolter Bos mee geholpen. 

 

 

 

 

 

Reed vorig jaar Eric Lusink zowel de Classic als de Regio, dit jaar hadden we hier twee rijders van, 

want ook Suzanne deed dit kunstje.  

Dat het rijden van twee wedstrijden het rijden ten goede komt, blijkt wel uit de klassering. Eric 

Lusink heeft beide klassen gewonnen en Suzanne was tweede bij CTN en eerste bij de Regio. 

En nu maar hopen dat niet iedereen bedenkt om ook zoiets te doen, bij de Plonkers bijvoorbeeld. 

Gewoon met de zware fiets, zowel in de Pre’65 als de Twin-shock inschrijven. Kun je beide 

klassen winnen. 

 

 

 

Zo rond 13.00 uur vertelde Geert en 

Martien het een en ander en kon men 

vertrekken. De wedstrijd duurde 

eventjes en uiteindelijk was de laatste 

zo rond half zes terug. Volgend jaar 

moeten we misschien proberen iets 

eerder te starten. 

Alle non-stops bleken goed te doen 

zijn, met uitzondering van nr 7 en 8. 

Deze waren enigszins bij het begin al 

wat moeilijk, maar werden elke ronde 

moeilijker omdat het spoor stuk 

gereden werd.  
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Het is mooi om te zien dat er nog steeds 

motoren gebouwd worden. Helaas is Jan-

Willem gestopt met de CZ-Jawa combinatie. 

Jan Pronk rijdt nog steeds zeer tevreden rond op 

zijn MZ-motor. Gerrit is zeer tevreden met de 

Moto Guzzy en ook Ferry heeft zijn Zundapp in 

een redelijke permanente conditie.  

 

 

 

Pieter van de Wal moest de 

originele Montesa uit 1970-71 

teruggeven aan Ton, die er ook al 

in de 70’er jaren mee reed. Hij 

moest dus iets nieuw hebben en 

gezamenlijk hebben ze een 

Zundapp opgebouwd. Ook een 

knap stukje werk. 

 

 

 

 

Bert Roelofse heeft ook al menige fiets 

gebouwd. We hebben een Jawa gezien, 

een Kawasaki, een BSA B31 (en die was 

zwaar. Wel mooi, maar niet functioneel), 

en nog enkele anderen waarvan we de 

naam even niet meer weten, een 

Sawamaky en nu als laatste een 

Kawatesa. Het is verwonderlijk hoeveel 

leuke trialfietsen (en ook andere?) Bert 

kan bouwen in zo’n klein schuurtje. 
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Er rijdt nog een andere mooie fiets 

rond, die strak opgebouwd is.  

De redactie heeft er om een of 

andere reden nog niet op mogen 

rijden (nog niet af/klaar? of 

misschien omdat we geheimen 

verklappen?), dus wij hebben nog 

geen conclusie kunnen trekken 

over de trial-handelbaarheid van 

deze motor).  

 

 

 

Maar het gaat over de motor van 

Hans van Marwijk.  

De HVM is de laatste motor (Let 

wel! tot dit moment!) die Hans 

gebouwd heeft. Bekend mag 

verondersteld worden, dat Hans 

vele BSA’s en Royal Enfields 

gebouwd heeft, evenals Bultaco’s, 

Kreidlers of anders wat in zijn 

handen kwam, verbouwd en 

verbeterd heeft. 

 

 

 

 

 

Hans is met deze motor twee jaar 

geleden mee begonnen, althans dat 

denken wij, want in Sleen –begin 

vorig jaar- had Hans zijn eerste 

prototype klaar (zie foto).  

Of het een echte proto was, is niet 

zeker, want hij lijkt helemaal niet meer op de 

uiteindelijke HVM-motor van nu.  

Ook Peter van Amersfoort rijdt er op zo’n HMV. 
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Na afloop, zo rond kwart voor zes, konden we de uitslag bekend maken. Geert was hiermee ietsje 

eerder klaar dan Martien. Daarna was het nog even opruimen en inpakken en zo rond half zeven 

was het bos weer het bos en lag het weer klaar voor volgend jaar en voor ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rest ons met name Geert Roekevisch te bedanken voor zijn inzet om de trial mogelijk te maken, en 

natuurlijk de heren Gijs en Egbert voor het maken van de non-stops met de witte en blauwe sporen 

en Paul voor het rode en gele sporen. 

 

Tot Volgend Jaar. 


