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Verslag CTN-trial te Sleen in 2012. 

 

Op zondagochtend 22 april scheen er een mooi zonnetje over het trialterrein van TCZOD te Sleen. 

Er waren een 55-tal triallisten hier naar toe gekomen. Enkelen waren zo bang om dit te missen, dat 

zij al op zaterdag naar Drenthe gekomen waren, om na een koude nacht in ieder geval op tijd te zijn 

voor de wedstrijd. En deze wedstrijd zou een leuke blijken te zijn. Het was een goede wedstrijd. De 

uitzetters hadden 8, mooie, lange en van een goed nivo non-stops weggezet. Bij deze wedstrijd 

misten we de Fam. v. Saane en de anderen die in Rotterdam bezig waren met hun tweede zijspan-

competitie-wedstrijd. Zeer waarschijnlijk hebben zij net zoveel lol gehad als wij.  

 

 

Nadat Theo ons het gebruikelijke uitgelegd had en we wisten wat we moesten gaan doen, ging 

iedereen snel aan het rijden. Want hoewel de zon scheen, zag iedereen wel de donkere wolken 

aankomen. En zoals aan de punten te zien is, werden sommige non-stops zo tussen de tweede en 

derde ronde toch iets moeilijker met de gladde leem dat her en der in de bergen zat. Maar de 

uitzetters hadden hier rekening mee gehouden, zodat er eigenlijk 1 non-stop was die voor geel wel 

wat moeilijk werd.  
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Zoals gezegd was het nivo goed en dat nodigde enkele rijders uit om een spoortje hoger te gaan 

rijden.  

 

Zo heeft de familie 

Bekkekamp de derde en 

vierde ronde geel gereden 

en niet geheel 

onverdienstelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ook Jan Jr. en Arnold hadden in 

het rode spoor na de eerste ronde het 

idee dat geel ook te doen moest zijn 

met hun dikke Triumph respectievelijk 

Royal Enfield. Met name Arnold 

bracht het er goed van af. Het leek wel 

of hij al jaren op de Enfield reed, 

hoewel het toch nog maar zijn tweede 

wedstrijd was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Schulte reed voor de tweede keer in blauw en deed dit gewoon weer met nul strafpunten. Die 

ook minder strafpunten had was Jan Willem Teerds met de Jawa/CZ. We hebben eens aan het frame 

getrokken en de motor van voren proberen op te tillen, maar dat was geen succes. Daarom leek ons 

de indeling in de tweede klasse een betere indeling. Mogelijk dat het daarom al beter ging, dus we 

zullen de volgende weer eens opletten hoe het dan gaat bij zijn thuisterrein/club.  
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Er zijn meerdere rijders die aan hun nieuwe fiets 

beginnen te wennen, zoals Martien van Turnhout 

(BSA), Erik Bosveld (BSA), Herbert Braam 

(BSA), Hans Kramer (Kreidler) en Egbert 

Nijenhuis (CZ).  

 

Ook Eva Schimmel gaat met sprongen vooruit. 

Leuk om dat allemaal te zien. 

Vooral het feit dat er weer wat BSA’s terugkomen 

is prachtig, want vooral met die fietsen is de 

klassieke trial weer begonnen in de 80’er jaren. 

Maar langzaam waren ze zowat allemaal 

verdwenen. Enkel de onverzettelijke volhouder Pé 

is er mee door blijven gaan. Maar zoals gezegd 

komen ze terug, nadat eerst het aantal van de 

zware fietsen toenam en later nog meer de lichte 

fietsen. 

 

Zoals gezegd waren de non-stops goed 

uitgezet, maar toch lukte het menig gele 

rijder om watjesroutes te vinden. Dat is een 

spoor wat de uitzetter niet bedoeld, maar een 

probleempje is met het uitzetten van de 

sporen, waarin de rijder enkel op zijn eigen 

pijlen moet letten. En als er dan pijlen staan 

die bedoeld zijn om de rijder bijvoorbeeld 

een korte bocht te moeten laten draaien, gaat 

de angel geheel verloren als men er langs 

kun gaan en ergens verder in de non-stop 

(gelukkig staat er lint anders gebruikten 

sommigen misschien wel gehele terrein) een 

lus te kunnen draaien. We hebben hiervan een foto waar de rode en gele rijders links af moeten, 

maar iedereen rechts gaat voor een lus. Normaal zouden we de foto weggooien omdat hij onscherp 

is, maar zonder Jan de Zwarte Piet toe te spelen (alle rode en gele rijders deden dit op deze plek) 

illustreert deze foto het ‘probleempje’. 

Toen we in het begin van de wedstrijd Renee zagen staan bij een non-stop keek hij zeer beteuterd. Hij vroeg zich af 

hoe hij -als witte rijder- over al dit beton moest komen. Maar snel konden we hem duidelijk maken dat dit een fietsnon-

stop was. Gelukkig maar. 
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Nadat er nog een tweede bui over kwam 

werden de non-stops er ook weer niet 

beter op. Maar gelukkig waren toen de 

meesten klaar. De controleurs moesten 

het uiteindelijk op een lopen zetten om 

niet geheel nat te worden toen het wel 

erg hard ging regenen. 

 

 

 

 

 

Daarop was het nog even wachten op de 

telling van het secretariaat, zodat Theo de 

uitslag bekend kon maken op zijn eigen 

humoristische wijze.  

 

Voordat hij zover was werden eerst alle 

mensen bedankt, die er aan meegewerkt 

hadden om de dag tot een succes te 

maken. En terecht. 

 

Alle mensen van Sleen; bedankt!  

Doen Martien en Martin hier een Hink-Stap-Non-Stop? 


