Verslagje van ons Plonkers-weekend.
Waar zullen we beginnen? Bij de kritiek of de complimenten voor het nieuwe terrein en de lieden
daarachter. Deze keer beginnen we met de kritiek, want als dat opbouwend is, dan is iedereen daarmee
geholpen. Eerste en enkel puntje is:
Op het hele grote terrein, met een
hele grote parkeer/overnachtingsterrein, is geen 20 m2 gras te vinden
om op te kamperen. Punt.
’s Avond vonden we een heel
voorzichtig begin van een mooie
ontwikkeling. We hebben met z’n
allen het ’s nacht goed verzorgd en
veel meststoffen gegeven. Dus dat
komt wel goed volgend jaar.

En dan nu de rest.
Ik geloof dat het juist is als we zeggen dat we
een hartstikke mooi, goede trial en een prima,
gezellig weekend gehad hebben. En dan
spreken we zeker namens de gehele
goegemeente.
Allen die eraan meegewerkt hebben om het geheel te verwezenlijken. Van Harte PROFICIAT, héél mooi
gedaan.
Allereerst een felicitatie naar de Stichting die alles verwezenlijk heeft voor het nieuwe terrein met de
inrichting. Een gigantische klus, met vele –mogelijke desastreuse- obstakels die allemaal tot een goed einde
gebracht zijn: Chapeau.
De Motorclub Arnhem en de Motorclub Harskamp die tezamen het terrein gebruiken en opgebouwd hebben
en bemenst hebben. Zij hebben gezorgd voor een goed georganiseerde trial met enthousiaste, betrokken en
hulpvaardige leden. Geweldig.
We durven geen namen te noemen (bang als we zijn om mensen te vergeten), -omdat we zelf niet betrokken
zijn-, we weten er te weinig van om dit te beschrijven-, maar er zijn lieden die er veel tijd ingestoken
hebben, om dit mooie trialterrein te maken. De namen circuleren en vanaf deze bladzijde:
Mensen, Bedankt voor jullie inzet, maar nog belangrijker jullie inzicht.
Jullie hebben er iets prachtigs van gemaakt. Het terrein heeft vele verschillende plaatsen waar er putten
gegraven zijn en bulten gemaakt zijn. En alle bulten zijn zo opgebouwd dat ze stevigheid hebben en niet met
de eerste regenbui, of motor die erover heen rijdt, al het zand weer in de put ligt, waar het uitkwam, zoals op
het oude terrein. Nee, er is over nagedacht -en gerealiseerd- zodat dit nu veel beter is. En uiteraard
verschillende locaties voor de klassieker en de moderne rijders. Zij hebben beide hun eigen mogelijkheden,
als ze dat willen, maar voor hen die er een beetje aan gewend zijn om over en langs stenen te rijden zijn de
mogelijkheden bijna onbeperkt.
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Het is waar, dat het een kunstmatig terrein is, op een natuurlijk terrein, maar het is het beste, terrein van die
soort. Nogmaals; allen die hieraan meegewerkt hebben verdienen een grote pluim voor hun inzicht, inzet en
realisatie van dit trialterrein.
We hebben een klein overzichtje gemaakt van de vele varianten

De stenen zijn soms uitdagend, waarbij Martien
merkte dat naar boven makkelijker is dan naar
beneden. Bijna einde wedstrijd.
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Voor allen die er de vrijdagavond al waren, was er weer eens –zoals heel lang geleden- weer de gelegenheid
om te overnachten én een praatje te maken en een glaasje te drinken op de vrijdag en zaterdagavond. Wat
was dit weer heerlijk om te doen, in de mooie –en warme- kantine (er waren volgens ons ook meer
deelnemers als andere jaren, deelnemers die er ook al de vrijdag waren).
Oh, ja; je zou het nog vergeten, maar we hebben er ook nog getrialled.
Er waren acht secties uitgezet. Gezien de punten was het in orde. Alle secties waren op de zaterdag goed te
doen. Uiteraard de eerste ronde veel voetjes, omdat er nog geen spoor in zat, maar daarna was het goed te
doen. De uitzetters hebben het goed gedaan op een totaal nieuw terrein.
Op de zondag waren alle sporen aangepast en de mensen die twee dagen gereden hebben waren aangenaam
verrast. Veel bochtenwerk met veel op- en neergaande routes en voor blauw en met name geel had het ietsje
meer hadden mogen zijn.
Kortom; omdat we geen klachten hebben gehoord, maar wel dat iedereen tevreden was, dus twee goede
trialdagen. En bij een 100-tal rijders per dag, zegt dat heel wat. Mogelijk wel dat een enkeling al het zand
niet geweldig vond, maar ja, da’s voorkeur.
Voor de totaaluitslag van beide dagen, kun je het beste op de site van MCArnhem kijken. Wij hebben de
CTN’ers eruit gehaald en die op onze klassementspagina geplaatst. Mogelijk staat iemand nu nog in een
verkeerde klasse, maar dat komt goed. Dat gaan we nog aanpassen, maar dat kost nogal wat tijd. We gaan
dit doen meteen met de einduitslag. Die maken we op, -twee weken na de Plonkers- na de wedstrijd te HauBedburg in Duitsland.
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We kunnen dan ook weer eens naar de gewichtsklassen kijken
tijdens onze prijsuitreiking of de gewichten nog steeds courant
zijn voor de klasse-indeling. Omdat er in Arnhem gewogen is,
hebben we daar nu een goed idee over.

Op de zaterdagavond was er ook nog de prijsuitreiking van de
EuroCup 2016. Zaterdag telde als laatste wedstrijd mee van de
ongeveer 12-13 wedstrijden in West Europa. Bernd Kreuz had
weer voor mooie, aparte prijzen gezorgd. Iedereen heeft de zijne
mee naar huis genomen.

We denken dat iedereen de data voor de volgende Plonkers al in de agenda van volgend jaar geschreven
hebben.
Alle mensen die dit mogelijk gemaakt hebben, zijn -zonder uitzondering- van HARTE BEDANKT.
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