3e Trial-info dd. 04-04-2018
Hallo Trialrijders en trialliefhebbers
Aanstaande zondag ofwel 8 april is de 3e Clubtrial van dit jaar,
Zomertijd
De zomertijd is weer aangebroken, een ieder kan vanaf nu dan ook weer heerlijk op de
woensdagavond komen trainen bij de ZAMC.
Trialterrein
Er worden weer aanpassingen gedaan op het trialterrein ,
Nieuwe Deense stenen en Zelhemse boomstammetjes zijn aan de materialen
toegevoegd.
De eerst volgende keer dat de kraan komt zal er voor het clubgebouw een starters terrein worden
aangelegd , dit voor de aanwas van onze startende en jeugdige ‘’mini’’ triallisten, eens even kijken hoe zich
dit verder gaat ontwikkelen en of de er voldoende uitdaging in komt te zitten.
Trialkalender
Er is een wijziging doorgevoerd op de Trialkalender
Ten opzichte van de voorgaande kalender is er bij de ONK/NKJ van Sleen en Breda een aanpassing
gedaan, alle ONK/NKJ rijders hebben persoonlijk bericht gehad van de KNMV.
Deze kalender staat binnen kort op de ZAMC onder Versie 4
ONK NK- Jeugd van 29 April
De Trialcommissie is alweer begonnen met de organisatie rondom
de ONK, NK-Jeugd van 29 April
Het organiseren van deze ONK is een onmogelijkheid zonder de inzet van
vele vrijwillige medewerkers.
Voor Non-Stop controleur/ knipper kun je je opgeven bij Johan Memelink op de club, via de mail
trial@zamc.nl of telefonisch 06-22275859. Geef daarbij even je voorkeur aan, Controleur of Knipper.
Dan wel zal Johan Memelink tijdens de 3e clubtrial of binnenkort contact met u
opnemen om even met u af te stemmen. KIJK ALVAST IN UW AGENDA
Alle Clubcontroleurs zijn al ingedeeld op de controleursschema, mocht je niet kunnen
dan graag even een bericht, dan kunnen we daar rekening mee houden.
De 3e Clubtrial op 8 april 2018
Het uitzetteam zal weer zorgen voor de Non-Stops, Coördinator; Rene Aal.
De controleurs op deze zondag zijn:
Andre Kuipers
Karel Hendriksen
Dick Bulten
Johan Memelink
Joop Kuperij
Johan Roessink
Joop Lenderink , Jan en Gerda Oosterink gaan samen zorgen voor de administratie.
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