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Trial is de basis van elke motorsport. Niet voor
niets wordt het de hogeschool van de motorsport
genoemd. Vele talenten uit de motorsport zoals
Stefan Everts, Jurgen van den Goorbergh en
Frans Verhoeven werd het trial rijden al met de
paplepel ingegeven. Een ultieme combinatie van
balans, coördinatie en timing zijn zeer belangrijke
aspecten van het trial rijden. Op basis van pure
motorbeheersing gaat het erom een parcours
met hindernissen af te leggen – zogenaamde
non-stop – zonder een voet aan de grond te
zetten of te leunen/steunen tegen obstakels.
Tijdens een clinic maak je kennis met de trialsport,
waarbij het vooral gaat om ontspanning en plezier.
Balans oefeningen, het betere stuurwerk, hellingen
en het rijden over obstakels. Alles komt aan bod!
Je gaat merken dat je motorbeheersing gestaag
groeit. De clinics zijn voor jong en oud toegankelijk en kunnen zowel door dames als heren worden
gevolgd. Motorervaring of rijbewijs zijn geen
vereiste. Een trialclinic is daarom ook bij uitstek
geschikt als sportief dagje uit met vrienden of
familie, bedrijfsuitje, teambuilding maar zeker als
extra rijvaardigheidstraining.

LEREN TRIAL RIJDEN?

IN DE PRAKTIJK

AANMELDEN

LOCATIE
De mogelijkheden rondom een trialclinic zijn
talrijk. Zo zijn er verschillende locaties in binnenen buitenland waar, een clinic gevolgd kan worden. Een datum en tijd worden samen met jou
bepaald.

KLEDING
Voor de clinic zijn een lange stevige (spijker-)
broek en stevige schoenen - tot boven de enkel of motorlaarzen vereist. Een helm en handschoenen hebben wij voor je beschikbaar, maar natuurlijk ben je vrij uw eigen motor-kleding te nemen.

MOTOR
Wij maken gebruik van de allernieuwste techniek
op het gebied van trialmotoren. De 2 takt motoren waarmee gereden wordt, wegen slechts
68 kg en zijn daarmee extreem licht en zeer
makkelijk hanteerbaar.

Wil jij je direct aanmelden voor een clinic of
meer informatie ontvangen?
Mail naar: luc@lucbranten.com
of bel met: 06 - 22 04 23 58
Kijk ook op onze site voor de actuele prijzen.
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LUC BRANTEN
Rijdt al trial vanaf
zijn derde en is gediplomeerd KNMV
motorsporttrainer.
Nederlands kampioen bij de (klasse)
Nationalen in 2014
en begeleidt rijders
bij (inter-)nationale
wedstrijden.
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