Notulen ingelaste Trial – KNMV vergadering 02-09-2015
Aanwezig: Jos Arends, Hendrik-Jan Wichers, Camiel van Berkesteijn, Rinze
Bremmer, TCA Apeldoorn, MCTW R’dam, MSC Breda, BTC Baarlo, St. Motor Trial
Landgraaf, MTCOB Schijndel, TCZOD Sleen.
Notulen: Rinze Bremmer
Commissie OET voorzitter Jos Arends opent de vergadering en heet iedereen
welkom. Jos introduceert zichzelf als voorzitter en Hendrik Jan Wichers als lid van
de Commissie OET, de commissie waar de Trial officieel onder valt.
De reden waarom de KNMV en de Commissie OET de vergadering hebben
uitgeschreven komt doordat het momenteel rommelt in de Trial sport. Recentelijk
hebben de leden van de Sub Commissie Trial en de wedstrijdleiders al hun taken
neergelegd en dat betekent dat er op dit moment niks gebeurt voor de Trial en er
geen wedstrijdleiding is om de wedstrijden te kunnen draaien.
Het besluit om met z’n allen gezamenlijk terug te treden komt doordat men geen
motivatie meer heeft de kar te trekken. Men is 2 jaar geleden gestart met het
proberen uit het slop te halen van de Trial sport in Nederland en heeft daarin voor
hun gevoel zoveel gezeur en gedoe over zich heen gekregen, waarbij recentelijk
hun max is bereikt en ze zich niet langer kunnen motiveren om zich als vrijwilliger
in te zetten voor de Trial sport.
Jos vraagt de aanwezigen wat hier op hun reactie is en Erik Gankema van de TCZOD
geeft aan dat zij de KNMV vorige week hebben laten weten af te zien van de
organisatie van de NK Jeugd op 13 september. Dit alles heeft te maken met de
uitspraak van de Tuchtcommissie over de gebeurtenis bij de ONK Trial in Sleen
eerder dit seizoen. Zij begrijpen niet dat de betrokken personen geen straf hebben
gekregen en binnen de club overheerst een gevoel van onbegrip. Het voelt alsof de
club en de betrokken KNMV officials nu de schuld krijgen van de escalatie op het
evenement. Om die reden zijn er niet voldoende club officials beschikbaar voor het
draaien van de NK jeugd. Ook wordt het als storend ervaren dat een vraag
betreffende een verzekeringskwestie in 5 maanden tijd nog niet door de KNMV is
beantwoord.
Jos geeft aan dat de Tuchtcommissie een op zichzelf staand orgaan is dat zich
enkel richt op alle feiten die zij voorgeschoteld krijgen en dat zij hebben
geoordeeld dat er niet voldoende bewijslast was om een straf op te leggen. Dit
gaat buiten alle overige KNMV medewerkers en officials om, die hebben geen
invloed op de uitspraak van een tuchtzaak. Daarnaast zal de openstaande
verzekeringsvraag met prioriteit behandeld worden door commissie OET en KNMV.
De leden van de sub commissie Trial hebben aangegeven dat zij hebben geprobeerd
de Trial weer internationaal aan te laten sluiten en het niveau in Nederland
omhoog te brengen. Dit heeft men gedaan door het reglement, wat al vele jaren
onaangepast was, gelijk te trekken met het FIM en FIM Europe reglement.
Onderdeel hiervan is ook het nonstop rijden. Deze manier van Trial rijden vergt
een uniforme en constante benadering door de dienstdoende officials. De officials
de het parcours uitzetten en ook de controleurs dienen consequent te zijn in hun
oordeel. Dit is een heel lastig proces gebleken ondanks dat de sub commissie hier

veel tijd en energie in hebben gestoken door dit proberen over te brengen bij clubs
en haar officials. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest door Nederland om
iedereen te informeren over de nieuwe regels en er zijn ook bij clubs cursussen
gegeven aan officials. De clubs die hier gebruik van hebben gemaakt waren hier erg
positief over.
Het idee leeft dat het wellicht teveel wijzigingen ineens zijn geweest en dat dit
het traject van de sub commissie heeft gedwarsboomd. Op de wedstrijden kwamen
er steeds vaker discussies, in vele gevallen ook aangewakkerd door het aanwezige
publiek rond de nonstops waarbij er steeds meer besluiten van officials werden
bekritiseerd.
Iedereen is het erover eens dat voor het nonstop rijden het noodzakelijk is dat er
een vaste groep controleurs en uitzetters nodig zijn die op alle wedstrijden ingezet
kunnen worden.
Camiel merkt op dat de problematiek die de aanwezigen aandragen exact
hetzelfde is als de sub commissie heeft aangegeven, eigenlijk zou er cohesie
moeten zijn tussen clubs en sub commissie alleen de realiteit is anders.
Er ontbreekt ook een aantal clubs, dat komt de algehele discussie niet ten goede.
Camiel en Jos geven aan dat zij met de benoeming van de sub commissie Trial juist
het vertrouwen had dat de juiste weg was ingeslagen en daarom bevreemd hen de
huidige situatie.
Feit is dat er geen sub commissie meer is en geen wedstrijdleiding om de
resterende wedstrijden te draaien dus wordt de vraag gesteld of en zo ja hoe we
dit gaan oplossen. Het kan enkel wanneer iedereen uit de Trial dit gezamenlijk
oppakt!
Er wordt gesteld dat de jeugd niet de dupe mag zijn van de perikelen die eigenlijk
alleen bij de ONK wedstrijden voorkomen. Marcel Elshof en Alex van de Broek
hebben aangeboden om de resterende NK Jeugd wedstrijden te willen draaien
zodat het seizoen afgemaakt kan worden. Dit aanbod is alleen voor de resterende
wedstrijden van dit seizoen en niet voor 2016. Er is niemand die de kar wil gaan
trekken voor de resterende ONK wedstrijden en besloten wordt dat deze
competitie per direct wordt afgesloten. De KNMV zal uitzoeken wat er gebeurt met
de al verreden wedstrijden.
Er wordt ook aangegeven dat organisatoren het steeds moeilijker hebben het
financieel rond te krijgen en dat het wenselijker zou zijn de vergoedingen voor de
organisatie van de Kampioensevenementen te verdelen onder alle organisatoren.
Voorstel van de KNMV en commissie OET voor het vervolg traject is als volgt:
-

-

Er wordt door de KNMV gepubliceerd dat de ONK competitie per direct komt
te vervallen en dat enkel de NK Jeugd wedstrijden, met uitzondering van de
al geannuleerde wedstrijd in Sleen, doorgang zullen vinden met
medewerking van een aantal betrokkenen.
De clubs zullen alle informatie van deze avond mee nemen naar hun
achterban en zij zullen zich gaan beraden over hoe volgens hun de toekomst
eruit zou moeten komen te zien.

-

Doelstelling is om in ieder geval wel een jeugd competitie te organiseren,
het is hen niet aan te rekenen en een jaar overslaan zou desastreus zijn. Een
ONK competitie in 2016 blijft in het ongewis.
Bij de publicatie van de KNMV over de huidige situatie zal ook een oproep
worden gedaan om zich aan te melden als Trial official. Verder zal er een
oproep worden gedaan voor het bijwonen van de te houden bijeenkomst als
iemand zich constructief wil inzetten voor de Trial sport in Nederland.

Alle aanwezigen kunnen zich vinden in dit voorstel en realiseren zich dat het valt of
staat met wat de clubs met elkaar kunnen afspreken en realiseren in deze.
Sjaak Bezouw geeft aan dat het wel noodzakelijk is dat nieuwe officials goed
begeleid worden, daarnaast is hij zelf geïnteresseerd om als wedstrijdleider dienst
te doen, alleen is het nog niet duidelijk wanneer zijn persoonlijke situatie dit
toelaat.
Er wordt afgesproken dat de vervolg vergadering zal plaatsvinden op woensdag 4
november 2015. Uitnodiging zal door Rinze vanuit KNVM worden verzonden.
De vraag wordt gesteld of er een apart Trial mailadressen bestand aangemaakt kan
worden omdat de algemene mailadressen van clubs niet altijd op een goede manier
beheert worden. Dit is geen enkel probleem en Rinze voegt er aan toe dat als
iemand een mail niet gehad zou hebben en wel zou moeten hebben het wenselijker
is hierover contact op te nemen met de KNMV dan aan anderen te laten weten dat
ze zich niet geroepen voelen om aanwezig te zijn. De insteek moet zijn dat
iedereen die de Trial een warm hart toedraagt juist bij alles aanwezig wil zijn om
de Trial sport te helpen in haar ontwikkeling.
De laatste NK Jeugd zal plaatsvinden op 31 oktober en 1 november in Maasbree,
het is noodzakelijk dat iemand van de KNMV bij de huldiging aanwezig is. Camiel en
Rinze zullen dit oppakken.
Jos bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

