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2. Inleiding 
 
Trial is een tak van motorsport die is ontstaan in de jaren vijftig in Engeland. Het Engelse landschap was 
uitermate geschikt voor het beoefenen van deze behendigheidssport. Door de aanwezigheid van veel natuurlijke 
hindernissen, zoals berghellingen en rivierbeddingen, was het vinden van een geschikt terrein daar geen 
probleem. 
In Nederland is dat evenwel een stuk lastiger. Doordat een groot deel van Nederland vlak is moet worden 
gewerkt met kunstmatige hindernissen, op speciaal daar voor aangelegde terreinen. 
Een trial terrein dat bestemt bestaat uit hoogteverschillen en obstakels waar z.g. nonstops (proeven) kunnen 
worden uitgezet. 
Doordat de motor trialsport niet een snelheidsport is maar een behendigheidsport, is het mogelijk om 
toeschouwers en andere betrokkenen toegang te verlenen tot het trialterrein (buiten de non-stop locaties)  
 
 

3. Doel: 
 
Dit PVE heeft als doel de aanvullende wensen c.q. eisen m.b.t. de inrichting van een Trial terrein baan te 
beschrijven. 
Deze beschrijving is een aanvulling op de eisen vermeld in het Handboek KNMV waarin de randvoorwaarden 
beschreven. 
 
Dit PVE beschrijft de benodigdheden om de trialsport te kunnen beoefenen, hiermee is het mogelijk om de  
begroting m.b.t. de inrichting van een trialterrein op te stellen  en verdere inrichting van het gezamenlijke terrein 
vorm te geven. 
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4. Algemeen 
Een Trial terrein bestaat uit hoogteverschillen en obstakels waar z.g. nonstops kunnen worden uitgezet. 
Doordat de trial sport niet een snelheidsport maar een behendigheidsport, is het mogelijk om toeschouwers en 
betrokkenen van de beide disciplines toegang te verlenen tot het trialterrein (buiten de non-stop locaties). 
 
Het Trial terrein dient de volgende mogelijkheden te bieden 

 Het bouwen van 16 nonstops 
 Bereikbaarheid van de nonstops locaties middels grondverzet machines 
 Bereikbaarheid van de nonstops locaties van hulpdiensten 
 Mogelijkheid om nonstops locaties van structuur en aard te veranderen 
 Begrazing door kleinvee 
 Ontoegankelijk zijn voor onbevoegden en oneigenlijk gebruik 

 
 

4.1. Geluidsbelasting 
 

Trial motoren kunnen  indien dit wenselijk is worden voorzien van een kenteken en voldoen aan de 
voorwaarden gesteld door het RDW. 
Doordat de trialsport heden te dage op afgesloten terreinen plaatsvindt worden in Nederland geen 
kentekens voor Trial motoren meer uitgegeven ( of sporadisch) 
De Trialmotoren voldoen echter nog steeds aan de eisen van RDW en blijven t.a.v. de geluidsproductie 
binnen de grenzen welke gesteld aan het gemotoriseerd verkeer op de openbare weg. 
 
Gezien het bovenstaande is de wens van de Trialisten om m.b.t. de gebruikduur van het terrein geen 
beperkingen voor het beoefenen van de trialsport op te leggen en hiervoor vergunningsruimte te creëren. 
 
( wellicht toevoegen indien van toepassing richtlijnen Europees waar fabrikanten zich aan conformeren 
en de geluidproductie beschreven en vastgelegd)  

 
 



 
 
PVE inrichting Trial terrein 
Trial Club Obdam 
K.P. Knol 
d.d. 04-09-2006  5 van 8 

 

5. Inrichting Trial Terrein 

5.1. Benodigd Oppervlak 
Om aan de gewenste inrichting te realiseren dient de beschikbare ruimte minimaal circa 50 meter breed te zijn en 
een minimale oppervlakte van 2.5hectare (25.000 meter)  
De minimale breedte van het terrein van 50 meter geldt voor de nonstops locaties 

5.2. Proeven (non-stops) 
 
De Engelse benaming zegt het al: non-stop. De te nemen hindernis is een traject op het terrein dat met de 
motorfiets gereden moet worden. Het is de bedoeling de obstakels “te nemen” zonder stil te komen staan. Het is 
dus de kunst in een voorwaartse beweging het traject, de non-stop, te rijden met de voeten op de voetrusten.  
Een non-stop is gemiddeld 40 meter lang en kan vele bochten en hoogteverschillen bevatten. 

5.3. Layout 
 
Bij de inrichting van het terrein zullen obstakels gecreëerd moeten worden welke voldoende mogelijkheid geven 
voor alle niveaus voor de leden van de trialclub 
De huidige klasse indeling dient hierbij als leidraad: 

 White Rookies (kabouterklasse) 
 Wit (sportklasse) 
 Blauw (sportklasse ) 
 Rood (nationale) 
 Geel (expers) 

 
White Rookies (kabouterklasse) 

Voor de kabouterklasse ook wel de opstap klasse en de klasse voor de zeer jeugdige rijders volstaan 
hoogte verschillen van 1 meter zonder steile kanten en een enkel obstakel van circa 10 cm hoog 

Wit (sportklasse) 
De Witte klasse bestaat uit een groep rijder welke hoogte verschillen van circa 2 meter kunnen 
overwinnen en obstakels van tot circa 20 a’ 30 cm 

Blauw (sportklasse ) 
De rijders of rijdster in de blauwe klassen kunnen onbeperkte hoogte verschillen berijden en obstakels 
tot circa  50 cm 

Rood (nationale) 
Als de blauwe klasse waarbij de obstakels tot circa 100 cm en de hellingshoek van de hoogteverschillen 
geen beperking meer is. 

Geel (expers) 
 De overtreffende trap waarbij ieder opstakel een uitdaging om te overwinnen.   
 
Bij de aangegeven hoogte verschillen bedraagt de hellingshoek circa 45 ْ◌  
De te creëren non-stops locaties bevatten voor genoemde klasse het gewenste niveau, bij wedstrijden wordt 
d.m.v. afzet lint grenzen van een non-stop aangegeven en d.m.v. bewijzering worden de routes voor de 
verschillende klassen aangegeven. (alle klassen rijden dezelfde non-stop echter volgen binnen non-stop de 
betreffende aangegeven route) 
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5.3.1. Obstakel 
 

De definitie van een obstakel is niet eenduidig het is afhankelijk van hetgeen voorhanden is. 
Het ligt in de bedoeling om bestaande obstakels van TCO te verplaatsen naar het nieuw in te richten 
terrein en dit aan te vullen met geschikte obstakels die kosteloos te verkrijgen zijn uit de civiele en 
aanverwante industrieën  
Enkele voorbeelden van geschikte obstakels:   

  Boomstam 
  Rioolbuis 
  Stelton plaat 
  Betonwerken 
  Dragline schotten 
  Remmingswerken 
  Trekkerbanden 
  Niet teerhoudende asfalt brokken  

De voorwaarde die gesteld wordt aan de aan te brengen obstakels is dat deze het milieu niet nadelig 
mogen belasten ( obstakels mogen niet milieu verontreinigend zijn) 

 

5.3.2. Hoogte verschillen. 
 
 

De benodigde hoogte verschillen dienen te worden aangebracht waarbij bij voorkeur geen limiet aan de 
hoogte, de wens van de trialisten is om de maximale hoogte vergunningstechnisch te verwerven welke 
praktisch nog uitvoerbaar zal zijn.   
Indien de inrichting van het Trial terrein een grondwal als geluidswering behoeft dan kan deze 
multifunctioneel worden ingezet als deel van het trial terrein, waarbij de functie als geluidskering 
gewaarborgd dient te zijn. 
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6. Voorbeelden van Motor Trial terreinen 
 

 

 Het trial terrein in Baarlo (L) 
 

 
 

   Het trial terrein in Zelhem (Gld) 
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    Het trial terrein in Europoort (ZHld) 
 
 
 
 
 

   Het trial terrein in Apeldoorn (Gld) 
 


