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Sleen, 2 september 2019
Daan Boverhof wordt Nederlands kampioen Biketrial in Sleen
In Sleen werd op zondag 1 september het NK Biketrial verreden. Op de baan van Trialclub
Zuidoost-Drenthe kroonde Daan Boverhof zich bij de elites tot opvolger van viervoudig
kampioen Rick Koekoek.
Dyan Evenhuis maakte dit jaar de overstap naar de elites (ouder dan achttien jaar), die de gele
parcoursen rijden, en werd prompt tweede achter Daan Boverhof. Helaas waren de andere
concurrenten voor de titel door omstandigheden niet aanwezig op dit NK. De grootste afwezige was
Rick Koekoek. De Nederlands kampioen van de afgelopen vier jaar is gestopt met het rijden van
wedstrijden.
Guus van Oirschot (derde), Eran Hofstra (tweede) en de nieuwe Nederlands kampioen Joep van
Steijn streden in de groene klasse (13-15 jaar) om de ereplaatsen. Helaas zijn er momenteel weinig
jonge biketrialers in Nederland. Daarom waren er dit jaar geen rijders in blauw (11-12 jaar) en was
Huub Kuilder de enige deelnemer in de jongste klasse in het biketrial. In de categorie wit (9-10 jaar)
ging hij er met de titel vandoor. Volgend jaar zal hij uitkomen in de blauwe klasse.
In de categorie rood stoomt een hele lichting nieuwe talenten zich klaar om de komende jaren de
overstap te maken naar de elites. Vanwege de leeftijdsbeperkingen die op het NK voor deze
categorie gelden (16-18 jaar), kwamen deze achttienplussers echter niet meer in aanmerking voor
het kampioenschap in de categorie rood.
De deelnemers kregen in Sleen een parcours voorgeschoteld met veel beton, van rioolbuizen tot
trappen, maar ook met grote zwerfkeien en boomstammen. Hoe lieflijk ze ook zijn ingebed in het
groene en natuurlijke terrein van de trialclub in Sleen, ze vormden een grote uitdaging voor de
biketrialers. Ze moesten hun fietsbeheersing, kracht en durf maximaal aanwenden om zonder voet
aan de grond en binnen twee minuten het voor hun categorie (wit, blauw, groen of geel) uitgezette
parcours af te leggen.
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