Beste Pre65 trial liefhebbers.

Buinerveen 12-3-12

Ondergetekende had het plan opgevat om speciaal voor de groep Pre65 rijders een Pre65 Trial te
organiseren op de trialbaan te Diphoorn nabij Sleen, alleen voor motoren tot 1965 (of van gelijke
constructie of eerst constructie van voor 1965).
Dit hebben we dus gedaan op zondag 22 januari 2012, en het was geweldig rot weer, het heeft bijna
de hele dag geplensd, maar een ieder had het bijzonder naar zijn zin gehad, hebben ze mij verteld.
De vraag was of we dit ook met wat droger weer zal kunnen doen, dus dachten we aan een zomer
Pre 65 Trial..
Het bestuur van de Trial Club Zuidoost Drenthe werkt er weer graag aan mee.

Zondag 24 juni 2012 lijkt een mooie dag om dit te doen, aanvang 13.30 uur.(zegge half twee)
Slechts twee sporen, te weten gemakkelijk (witte spoor) en makkelijk (+/- blauwe spoor), géén
krappe bochten, géén steile hellingen, géén grote stenen, géén gevelde woudreuzen, dus gewoon
lekker rijden.
Daar we met zón 20 (zegge twintig) deelnemers zijn, is het niet zinvol om controleurs in te zetten.
Als we groepjes gaan samenstellen van 6 á 7 rijders, laten we per groep één enthousiaste
controleur/kaartknipper meelopen, (wellicht een idee op halverwege de dag de groepen opnieuw te
indelen, kom je ook andere deelnemers tegen)
Inschrijfkosten voor dit evenement zijn minimaal 5 euro, (meer mag ook) inclucief kopje koffie of
thee met krentewegge, districtlicentie, zoals normaal, verplicht.
Gezellige kantine, met alom geprezen keuken, zal open zijn vanaf +/- 10.30 uur.
Er zijn geen geld prijzen of bokalen te winnen, we gaan gewoon leuk trialen!
Zaterdag 23 juni heeft de club een clubtrial, ook hier is men welkom om mee te doen.
De makkelijke sporen zijn voor Pre65’ers goed te doen, kan men er een leuk weekeinde van maken.
Als je van plan bent om naar de Pre65 te komen, laat het me (indien mogelijk) zo spoedig mogelijk
weten, zodat ik voldoende controleurs kan op trommelen en kunnen we voor de kantine genoeg
levensmiddelen inslaan, zoals hamburgers, broodje bal, broodje gezond enz.
Een simpel JA of Nee als reactie via de mail is voldoende ,of bel mij op.
Als je 'vergeet' aan te melden, is dat ook geen ramp, altijd welkom.

vr.gr. Chris Bekkenkamp 0599-212967 cbekkenkamp@kpnplanet.nl

Trialterrein Trialclub Zuid-Oost Drenhte, Meulenkampseweg te Diphoorn (7842 TA
voor navigatiesysteem) nabij Sleen, Drenthe. Trialbaan is overigens bewegwijzerd.
Routebeschrijving: A37 Hoogeveen-Emmen, afslag Erm (over viaduct) door Erm
heen, met Texaco pomp, richting Schoonoord (let op flitspaal, als hij er nog staat) na
+/- 4 km rechts af volg borden Trial.

