
Verslagje van het Plonkers-weekend 2018. 

We hebben een leuk weekend gehad op de hei in Arnhem. Twee dagen goede secties die allemaal –uiteindelijk- wel 
te doen waren, maar je moest van begin tot eind wel erg goed blijven opletten. En soms had je een navigatie nodig 
om je spoor te kunnen rijden, want voor te onthouden was het soms wat lang. Uiteindelijk waren er toch maar 
weinigen die de eerste ronden een pijl mistten. Want er 
waren enthousiaste controleurs die niet te beroerd waren 
om aanwijzingen te geven. Van de ene kon je profijt hebben 
en van de andere kon je om zijn adviezen goed lachen, want 
als hulp was het nutteloos.  

 
Het was goed georganiseerd. Zo kon je al vroeg koffie, 
broodjes, een biertje of een patatje krijgen.  
Diverse lieden hebben een dag opgeofferd om te 
helpen. Zo ook Michelle en Hajo. 

 

En met je koffietje in je hand kon gaan 
inschrijven, want je had er wel even tijd voor 
nodig. Bertha had hulptroepen ingeroepen. Op 
de zaterdag met z’n tweeën en zondag zelfs 
met drieën. Dames onze dank.  
 
Jammer was het dat de Engelse lieden dit jaar 
verstek moesten laten gaan en dat er in 

Duitsland ook een klassiek trial evenement plaats vond. Dat 
scheelde nogal wat Duitse rijders.  
Hopelijk is dit volgend jaar beter geregeld, zodat we weer met 
90-100 rijders kunnen stoeien door het zand en over de hei.  

 
 
Bij het verslag van Zehlem hebben we aangetipt dat er een 
mooie, nieuwe trialfiets gespot was. En deze keer konden we 
een fotootje nemen van Luc Kessels met zijn Yamaha. Een 
ouder type en erg mooi gemaakt. Luc succes ermee!.  
 



De zaterdag telde ook mee voor de 
EuroCup en dit was de laatste van 9 
wedstrijden in Duitsland, Belgie, 
Engeland en Nederland. 's Avonds 
was de prijsuitreiking van de Eurocup. 
 

 

En net als op de vrijdagavond zijn we 
tot een uur of twaalf in de kantine 
geweest. Een gezellig potje 
wegkletsen en heel de wereld weer 
beter gemaakt (biertje?).  
En uiteraard over de trial een 
boompje opgezet. 
 
Iedereen die bij de trial geweest is, 
zal/kan beamen dat het een goede 
weekendbesteding was. 

Coriene reed weer eens op de Sparta, of 
beter gezegd; Spartatje. Alles ging nog 
niet perfect, maar dat kwam omdat ze 
regelmatig afgeleid werd door een nog 
kleinere rijder. Hij keek de kunst telkens 
af, om de stijl alvast te krijgen.  

 

 

Uiteraard had hij ’s avond zijn klasse gewonnen, vond hij. 

 

 

 

Alle luitjes van Arnhem; Bedankt voor het leuke weekend. 

Tot Volgend Jaar 



 


