
Beste Pre 65 trial liefhebbers                                                     Buinerveen 11-12-14. 

 

Januari 2012 werd op de trialbaan te Sleen de eerste Pre 65 trial verreden. 

Het was echt verschrikkelijk weer, het regende de hele dag, echter een kleine 20 (twintig) 

deelnemers hebben zich geweldig vermaakt. 

We hadden de Non-stops zo gemaakt de we vrij schoon boven konden komen, 

Wel hier en daar een extra voetje, maar was goed te rijden. 

2013 lag er zoveel sneeuw dat het niet door kon gaan. 

2014 hadden we 28 inschrijvers, ondanks de plotseling aanwezige dun laagje sneeuw, prima 

dag gehad met ook enkele Duitse en Belgische deelnemers 

 

Dus doen we dit jaar wederom een poging een Pre 65 trial te organiseren. 

Trial is voor motoren  tot 1965 (of van gelijke constructie of eerst constructie van voor 1965). 

 

Volgens mij zijn er een honderd tal Pre 65 trial fietsen in ons land en moet het weer mogelijk 

zijn om met een redelijk aantal van deze fietsen (en hun berijders) een gezellige trial te rijden. 

 

Zondag 25 januari 2015 lijkt ons een mooie dag om dit wederom te doen, aanvang 12.30 uur. 

  

Slechts twee sporen, te weten normaal  en makkelijk, géén krappe bochten, géén steile 

hellingen, géén grote stenen, géén gevelde woudreuzen, géén spitse heuvels, dus gewoon 

lekker rijden. 

Er zijn 8 Non stops, welke 4 maal gereden worden, niveau van deze, denk aan ongeveer 

Blauwe en Witte spoor. 

De hele dikke,lagere zware 4 takten kunnen prima uit de voeten. 

Wil zeker niet zeggen dat rijders die normaal het rode en gele spoor rijden zich gaan vervelen, 

gemiddeld 30-40 strafpunten verleden jaar in het beide sporen. 

Dus ook voor de Pre 65 “toppers” gaat het een leuke dag worden 

 

Daar we met 20 á 30  deelnemers zijn, is het niet zinvol om "vaste" controleurs in te zetten. 

We gaan  groepjes  samenstellen van  6 á 7 rijders, met per groep één enthousiaste 

controleur/kaartknipper die met deze groep meelopen. 

Er zijn drie of vier meelopende controleurs die de punten keurig  bij  houden, gaat perfect. 

Idee is om dit jaar na twee ronden de groepen opnieuw in te delen, kom je ook ander 

deelnemers tegen in de strijd   

 

Inschrijfkosten voor dit evenement zijn minimaal, nl. 5 euro, (meer mag ook) inclusief kopje 

koffie of thee met krentewegge, district licentie zoals normaal verplicht. 

Het is mogelijk om i.p.v. een district licentie van 75 euro (is één jaar geldig)  een dag licentie 

aan te schaffen, die kost 15 euro voor de gehele dag. 

 

Verwarmde gezellige kantine, met alom geprezen keuken, zal open zijn vanaf  +/- 10.30 uur. 

 

Er zijn geen geld prijzen of bokalen te winnen.  

 

Zaterdag 24 januari heeft de club hun eerste clubtrial van dit jaar, ook hier is men welkom 

om  mee te doen. 

De makkelijke sporen zijn voor Pre 65 ers goed te doen, zoals bekent hebben we eer redelijke 

groep Pre 65 rijders in onze club, gaat prima. 



Zaterdagnacht overnachten in je tent caravan of camper is mogelijk, wel even laten weten aan 

ons. 

 

Als je van plan bent om naar de Pre 65 te komen, laat het me (indien mogelijk) zo spoedig 

mogelijk weten, kunnen we voor de kantine genoeg levensmiddelen inslaan, zoals 

hamburgers, broodje bal, broodje gezond enz. 

 

Adres trialterrein Trialclub Zuid-Oost Drenthe, Meulenkampseweg te Diphoorn 

(7842 TA voor navigatiesysteem) nabij Sleen, Drenthe.  Trialbaan is overigens bewegwijzerd. 

Routebeschrijving: A37 Hoogeveen-Emmen, afslag Erm (over viaduct) door Erm heen, met 

Texaco pomp, richting Schoonoord (let op flitspaal, als hij er nog staat) na +/- 4 km rechts af 

volg borden Trial. 

 

  

Wil je meedoen, een simpel JA of  Nee als reactie via de mail is voldoende ,of bel mij op. 

Als je je 'vergeet' aan te melden, is dat ook geen ramp, altijd welkom.(gewoon even 

aanmelden 

  

Nog vragen, laat het mij weten. 

 

  

vr.gr. Chris Bekkenkamp  0599-212967  

cbekkenkamp@kpnplanet.nl 

  
 


