Verslagje van het Plonkers-weekend in Arnhem.
Er is dit weekend weer wat afgeplonkt in Arnhem. Zaterdag door een 100-tal rijders en ’s zondags een 75-tal rijders.
Triallisten zijn dus geen zondagsrijders, aan de aantallen te zien. En het was slecht op de zaterdag.
Om twaalf uur was de start en toen was de
crossbaan –die als verbindingsroute tussen de
secties gebruikt moest/kon worden- al verzadigd.
En dan blijkt dat crossen op snelheid door die
glibberige massa ook een kunst is. Veel triallisten
hadden er moeite mee.
Maar toen om 13.00 uur de sluizen opnieuw open
gingen veranderde ook de secties. Zelfs die
werden glad. En zoals dat gaat met veel water;
dat stroomt naar beneden.!! Van de ‘bergen’
naar de kuilen.
En daar wordt het eerst sompig, dan een papje,
dan slijk en daarna een gehele onhandelbare
massa.
En laten die uitzetters nou net alle sporen daar
doorheen sturen. Niet alleen er doorheen, maar
ook een bocht moeten maken in die prut, om
daarna stijl naar boven te moeten.
Dan wordt ook het ‘zand’ een aparte ervaring om
te triallen.
Maar zoals dat gaat “na regen komt zonneschijn”,
want dat was ook voor de zondag het geval. Prachtig weer.
Dus ook nu was iedereen weer nat, maar dan van het transpireren. Het was een leuke bedoeling, daar op de hei. Op
de nieuwe locatie waar nu getrailled wordt, is er veel meer diversiteit: secties tussen de bomen met geulen en korte
bulten, grote zandbakken en technische draaisecties.

Het oude trialterrein was goed te zien vanaf sectie 6 en 8. De gehele crossbaan kon je zien liggen doordat alle bomen
gekapt zijn van het nieuwe, tot en met het oude terrein. Het schijnt te moeten verwilderen, wat dat ook mogen
betekenen, als je eerst alles kapt?

Deze keer waren er weer nieuwe rijders bij de Plonkers, en wel Robin van Wagensveld en Bernd Kreuz. Eigenlijk niet
nieuw maar beter gezegd: Herintreders. Zij hebben jaaaaaren geleden altijd meegereden en nu na al die tijd weer
terug. Luitjes weer van harte welkom.

Een andere ”nieuwe” rijders is Gunnar
Schulte. Zo lang als we hem kennen is hij al
bezig met een stijfframe Matchless te
bouwen. In de tussentijd heeft hij huis, haard
en goed ge- en verbouwd en vele andere
zaken gedaan, maar nu is de fiets klaar. Dat
Gunnar lang gebouwd heeft is te zien aan het
plaatje op de kop, dat aangeeft wanneer de
laatste service is geweest. In 1956. Een mooie
motor, echt een aanwinst voor de klassiekers.

Maar misschien een ander spatbordje dat bij de nieuwe
band hoort???

Maar goed. Deze keer een verslagje in
beeldvorm. Hoe ging het met dit weekend?

Eerst een formulier invullen en dat inleveren
bij de dames en betalen en de andere
administratie doen.
Maar de klassiekers moesten eerst naar
weegschaal om te bepalen of het Licht-,
Middel- of Zwaargewicht motor is.

En daarna wachten tot de
rijdersbespreking komt en men
kon gaan beginnen.

Nog een laatste toelichting op de
meest recente verbeteringen (hoe
dat nog steeds mogelijk is, is een
raadsel, maar het werkt wel zo) en
dan kunnen we de secties gaan
verkennen, die even tevoren ook al
door de controleurs bekeken zijn.

Voor de trial is het erg
rustig op het terrein

Maar na de rijdersbespreking
gaat het los. Lopen kijken,
passen, nog eens kijken, naar
iemand anders kijken, nog
eens lopen en dan moet het
toch maar gebeuren.
Beginnen.!!!

En mocht het spoor nog
niet helemaal duidelijk
zijn, dan zijn er altijd
medetriallisten die je de
weg kunnen wijzen. Hier
was het voorwaar een
niet zo beste afstap na
die pijp.

En toen begon het te regenen. En ook hier zie je, dat ellende voor iedereen, de mensen verbroedert.

En het wordt altijd beter als het slecht is. De regen stopt wel (eens) (meestal).

De triallisten hadden geen
paraplu, dus zij moesten
doorgaan.
Niet alleen de crossbaan was
spekglad geworden, maar ook
de secties waren allemaal een
spoortje moeilijker geworden.

En ja, dat levert ook
mooie en leuke
momenten op. Maar
als de rijder uit de
sectie is, zullen zij de
volgende zijn.
Ook lachen.

Zijspan rijden blijft een
aparte tak van sport. Nou ja
sport. Dit span had na een
duik van een grote helling
een gemodificeerd derde
wiel. Einde oefening.
Daarna kwamen de hamers
en ander verfijnd
gereedschap naar buiten om
de as weer in een goede
richting te krijgen en met een
ander wieltje reden ze de
volgende dag weer mee.
Staffe manne, he??

Anderen konden niet genoeg krijgen
van een flinke helling. Ze wilde
gewoon doorgaan tegen een virtuele
helling..

Weer anderen zochten
(gewild of ongewild?) een
eigen spoor in de non-stop

Anderen kozen voor het
breedste spoor dat er
was en dat was heel
slim.

Er waren ook rijders die er de lol
wel van inzagen

Zo had iedereen zijn
voorkeur of probleem
tijdens de trial.
En zij die er nog niet
genoeg hadden, wisten
nog wel andere
uitdagingen te vinden.

En iedereen werd gecontroleerd. Niet dat rijders daar echt nerveus van werden, maar toch blijft het kriebelen als
men bekeken wordt tijdens de proef.

Maar wat echt elke rijder
doet tijdens een trial, is:
Wachten!!

Soms wat
langere tijd
en soms
maar even,
maar
wachten is
een grote
‘bezigheid’
bij de trial.

’s Avonds was er de
prijsuitreiking van de
dag en een ieder kon zijn
vaantje krijgen. Alweer
het 35ste vaantje.

En omdat dit de
laatste wedstrijd was
die voor de Euro-Cup
telde was er de
jaarlijkse
prijsuitreiking
hiervan.
Hiernaast twee van
de drie winnaars uit
de gele klasse

En daarna kwam
langzaam maar zeker de nacht Die net als de regen overdag gepaard ging dat de mist rollend over de bomen naar de
kantine kwam. Helaas hebben we de aankomst niet gezien, want we werden geroepen door een welverdiend biertje.
En ja, de redactie heeft soms een zwak moment.

De zondag begon met mist, maar al snel werd het mooi weer. Het zou –weerstechnisch- een mooie trialdag worden.

En dat was fijn voor
mensen, die de
zaterdag veel geholpen
hadden en ’s zondags
konden gaan rijden.

Sommige rijders kiezen
ervoor om na zo’n
regendag voor een
ander spoor te kiezen.

Anderen leggen die zware
fiets maar ergens neer en
gaan verder met een
lichtere fiets.
En dat rijdt ook best leuk.

Sommige bergen waren
nogal hoog.
De controleur moest echt
naar beneden kijken om de
rijders goed te kunnen
controleren.
Maar Daniel deed zijn best.
Géén voetje

Rene en Jolanda hadden de solo
weer eens ingeruild voor twee
dagjes stoeien in het zijspan.
Hoeven ze in ieder geval 1 wiel
minder te poetsen.
Och, iedereen heeft veel lol gehad
en de meningen waren algemeen
dat het goede en leuke secties
waren.
Dus we kunnen rustig en
welgemeend zeggen:
ALLE mensen die meegeholpen
hebben om er een geslaagd
weekend van te maken:

Hartstikke Bedankt!!

