Verslagje van onze eerste trial te Rotterdam mrt 2015.
Dit is een klein verslagje omdat het twee maanden na dato wel enigszins gedateerd is.

Het was mooi weer om te triallen. Niet te koud maar zeker niet te warm. Dus dat deden dan ook een 55-tal
mensen, die de openingstrial niet willen missen. Er waren vele nieuwe gezichten in Rotterdam en we
misten nogal wat deelnemers die andere jaren alle trials meereden. Mogelijk waren ze nog niet geheel uit
de wintercyclus van “ niet triallen”.
Wie wel weer aanwezig was om te helpen, was Bertha. Zij heeft met Martine de telling en alle andere
administratie ter hand genomen.
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Er kwamen vele reacties dat de trial goed was. Geen al te gekke dingen, maar je moest overal goed blijven
opletten om geen punten te sprokkelen. Het was niet te moeilijk, maar uitdagend, zei men.

Met een tiental secties ging het allemaal redelijk
vlot, wat wel handig was, omdat er na de trial nog
de prijsuitreiking van vorig jaar kwam. De kleppen
vergeven kon toen niet, omdat de afslagen nog
niet binnen waren.

Dit jaar was er een geel-plus spoor bijgemaakt. Dus vijf sporen in totaal. Dat werkte heel goed was de
reactie van de gele en geel-plus rijders. Het is/was de bedoeling om bij blauw en rood een plus spoor te
maken waardoor de rijders die dat een uitdaging vinden een ietsje moeilijker spoor konden nemen.
Gewoon dezelfde klassering dit jaar en het kost enkel voor een half uurtje om 1 (heel soms 2) pijlen bij te
plaatsen per sectie als alles klaar is. Het zijn geen compleet andere sporen, zoals de vijf dat nu wel zijn.
Maar of dat er dat gaat komen, is de vraag.
Veel is er op dit moment niet meer te vermelden,
anders dan dat Manon (na veel werk van Pa en
Co) op een schitterende MZ rondrijdt dit jaar.
Echt een plaatje, kijk maar.
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En natuurlijk dat Arnold er weer een mooie show van maakte. Toen hij later een prijs kreeg voor zijn
rijkunsten, snapte iedereen, die
aanwezig was, waarom.

Maar laten we niet vergeten om alle lieden van MC the Wheelie, die meegewerkt hebben om deze mooie
en gezellige trial mogelijk te maken, Hartelijk te Danken
Tot Volgend Jaar.
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