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Verslagje van onze Duitse Trial te Hau 

 
Toen wij vertrokken uit het westen was het nog 
donker.  
En het was helder.  
Gaandeweg richting het oosten werd het mistig.  
Soms erg mistig, maar bij Nijmegen werd het beter. 

Wat was het slecht weer geweest in de week 
voorafgaand aan de trial in Hau-Bedburg.  
En de lieden van de trialvereniging moesten ook nog 
een heleboel maai- en hakwerk verrichten om 

sommige trialsecties (eigenlijk een groot gedeelte van het terrein) toegankelijk te maken. En met al dat water in dat 
gras en struiken was dat geen eenvoudige klus. Het voordeel is dan wel weer dat ze tot het voorjaar goed kunnen 
rijden.  
 
Maar door dat vele werk hadden ze geen gelegenheid gehad, om met de waterzuiger over het terrein te gaan. Het was 
een beetje nattig. Dus toen Herbert en Gunnar de rijdersbespreking hielden, was er een grote gepaste afstand tussen 
hen en de rijders. Ze moesten dus enige stemverheffing doen, maar water weerkaatst het geluid goed en het gaf de 62 
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rijders ook de gelegenheid om meer naast 
elkaar, dan voor elkaar te gaan staan. Dus 
zo heeft elk voordeel weer zijn nadeel (??) 
(of was dat andersom?) 
 
Wat het uitzetten van de secties betreft, dat 
was weer een probleempje voor de 
uitzetters. Want het was onduidelijk hoe het 
terrein op de wedstrijddag zou zijn met die 
hoeveelheid regen. En het grootste 
probleem was wel, dat het onbekend en 
onzeker was, wannéér het op de zondag zou 
gaan regenen. Verschillende secties lagen 
op de leem en klei en dat kan glad worden.  
 
Gelukkig was het vanaf de zaterdag droog, tot net na de wedstrijd. De ‘Siegerehrung”, ofwel de vermelding van de 
daguitslag met daarbij de nummers 1 t/m 3 op het schavot, vond in de regen plaats. 
 
De redactie vond het wel een zware wedstrijd, 
althans, zo werd dat ervaren. Het kostte veel 
energie, als die bergen en zo. Dus vóór de 
wedstrijd en na elke ronde moest het lichaam van 
energie voorzien worden.  
 
En laat nou die Dames van Hau hier prima voor 
gezorgd hebben. Taarten, cakes, hapjes, gebak en 
nog meer van die hele lekkere energieknallers, 
géwéldig. Wat ons betreft hadden er gerust een 
zestal rondes mogen zijn. Maar ja, … dan zou de 
patat, de frikadelletjes, worsten en zo, na de trial 
weer iets teveel geworden hebben kunnen zijn. 
(grappig mogelijkheid met vier werkwoorden.) 
We hadden deze keer wel extra grip door het 
toegevoegde gewicht. 
 

 
 
 
 
Kortom: de wedstrijd was goed, de 
verzorging was goed en met z’n allen 
hebben we er ook nog een gezellige 
boel van gemaakt.  
 
De luitjes van Hau hadden het goed 
uitgezet, waarbij ze aan de 
voorzichtige kant gebleven zijn. De 
meeste secties waren niet echt zo 
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moeilijk, maar je moest telkens zeer goed opletten. En dat hebben velen niet gedaan, want er werden vele enen en 
tweetjes gesprokkeld. Als de regen eerder begonnen was, tijdens de wedstrijd, dan zou het een moeilijke wedstrijd 
geworden zijn, want dan werd het glad op veel plekken. 
 
Eén ding is jammer: dat we niet zo’n prut-sectie 
hadden als vorig jaar.  
Dat was een sectie met die prut zoals bij de ingang 
van non-stop 7.  
Bij de derde ronde stond iedereen opgesteld op een 
heuveltje, omdat het inrijden naar de sectie heel 
moeilijk geworden was.  
Als je daar drie keer danste op dezelfde plek stond 
je 30 cm lager, ongeveer een half wiel diep. Ging je 
dan naast het putje staan te kijken, dan kwam de 
bodem weer langzaam terug. Dat kon ook een stuk 
sneller als je twee meter verder een paar keer 
sprong.  
De oudjes –wij bedoelen de luitjes die in de zestiger 
jaren reden-, kregen vaak van deze secties (prut, 
moeras zand of een modderig omhooggaand 
weiland) als het enigszins mogelijk was. Geen 
pijlen, enkel een in-en uitgang.  
 
Maar misschien dat volgend jaar, ………..??? 
 
Huub had zijn nieuwste telg bij zich. Hij heeft 
een hele tijd aan de nieuwe Kreidler gewerkt. 
Veel laswerk, slijpwerk en verlassen later, staat 
er een mooie brommert.  
Hij was er zeer tevreden mee. Zelf gemaakt en 
het reed nog goed ook  
(dat vertelde hij, maar er is geen deskundig, 
onafhankelijk bewijs hiervoor, overigens. Wíj 
hebben hem niet kunnen testen). Als hij thuis 
gekomen is zal hij mogelijk wel weer moeten 

schuren, want veel lak zat er niet op de fiets. Hoe 
het geheel er uit komt te zien, als de fiets door de 
lakstraat is geweest, zullen we volgend jaar wel 
zien, naar het schijnt. 
 
Overigens is dat eigenlijk iets wat we eens zouden 
moeten instellen. Elke een á twee jaar een test van 
alle nieuw uitgekomen fietsen. Gezamenlijk te 
testen en becommentariseren door alle eigenaren 
van deze nieuwe fietsen (en wij natuurlijk want het 
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moet wel beschreven worden). We zullen er bij de prijsuitreiking dit jaar er eens een momentje aan spenderen of dit 
leeft en hoe we –wat- in een vat moeten gooien (niet letterlijk, want dan is er niets meer te testen). 
 
Ook zagen we een interessante technische 
oplossing bij de Honda.  
Ingrid wees ons op het detail (dachten wij). 
Velen hebben de voetsteunen bij de Honda’s 
afgezaagd en lager of naar achteren weer 
vastgelast. Anderen hebben de beweegbare 
voetsteunen verlast, maar deze meneer 
(verontschuldiging, maar we kennen zijn naam 
niet) had een heel elegante oplossing. Alles kan 
weer terug naar het oude, is makkelijk te 
wijzigen, en te vervangen als de voetsteunen 
versleten zijn. 

Wat we ook eens moeten bespreken, is hoe we de 
regels kunnen aanpassen, zodat we de uitzetters 
helpen om de toeristische routes van de rode -maar 
met name de- gele rijders kunnen tegengaan.  
Alles uiteraard volledig legitiem (het is tenslotte een 
onderdeel van het classic trial-rijden), maar soms gaat 
de sjeu van een sectie er goed uit als men overal kan 
gaan rijden om het probleem te omzeilen.  
Dat gebeurde deze keer met name in sectie 1. Het zag 

er eigenlijk een beetje lachwekkend uit, de capriolen die men uithaalde voordat men naar boven reed. We moesten er 
nog maar eens op terug komen bij de prijsuitreiking.  
Laat iedereen even rustig en goed nadenken hierover, maar wel zo, dat we het classic rijden geen geweld aan doen. 
 
Eén ding viel ons nog op toen we de foto’s bekeken en dat was dat Herbert zijn CZ weer eens uit het schuurtje 
getrokken had. Stukken met de BSA? Of gewoon weer eens lekker veel de koppeling gebruiken? We zullen het nog 
een keer moeten vragen. 

Wat ons nog meer opviel?? Nou, dat Henk 
Schulte wel heel weinig punten had! En dat 
in Geel-Plus! Eigenlijk rijdt hij het hele jaar 
al rond op zijn Beta. Niet zo spraakzaam en 
opvallend, maar hij scoort wel. En om ons 
ook nog een beetje zand in onze ogen te 
strooien, rijdt hij met de Plonkers weer een 
keer op de CZ met plungervering. En wij 
maar denken dat hij zijn best doet in het 
blauwe spoor. Nee hoor, hij rijdt gewoon 
super! 

Hij kwam overigens net niet op het podium. 
Drie clubgenoten hadden iets minder 
strafpunten dan hij. Zij stonden -terecht- te 
glunderen op het schavot.  
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Bij het vermelden van de uitslag van de 
Zware Klasse klonk er een (onbekende) 
naam, die wij niet meteen konden plaatsen. 
Toen wij de daguitslag op papier kregen, 
bleek er inderdaad een –ons- onbekende 
naam te staan. Het duurde even voordat het 
muntje viel. Weten jullie wie er een synoniem 
opgegeven heeft? 

 

 

 

 

 

Rest ons nu enkel nog Herbert, Gunnar, de controleurs, uitzetters, zeker ook de dames van de ‘kantine’  en de dames 
en heer van de telling, en al die anderen die meegeholpen hebben om er een leuke en sportieve dag van te maken, 
hartelijk te bedanken voor hun inzet. 

Tot volgend jaar. 

 


