Verslag KNMV Trial bijeenkomst 02-12-2015
Aanwezig: Jos Arends, Hendrik-Jan Wichers, Rinze Bremmer, Marcel Alberink
TCA Apeldoorn, MC The Wheelie R’dam, MSC Breda, BTC Baarlo, St. Motor Trial
Landgraaf, MTCOB Schijndel, TCZOD Sleen, ZAMC Zelhem, MC Nunspeet, TCO-MAB
Texel
Notulen: Rinze Bremmer
1. Opening
Jos opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen
Geen op- of aanmerkingen
3. Kalender 2016
De data worden doorgenomen en kleine aanpassingen doorgevoerd. Alle data zijn
vastgesteld, de kalender kan gepubliceerd worden.
4. Trial Commissie
Het is belangrijk voor de continuïteit dat er een nieuwe commissie wordt
samengesteld. Een goede samenstelling is van groot belang, er moet draagvlak zijn.
Voorkeur van Jos is om één persoon uit de organisatoren voor te dragen, één
wedstrijdleider en één rijder. Jos informeert de aanwezigen over wat er verwacht
wordt van een commissielid. De Trial commissie valt onder de OET commissie. De
voorzitter van de Trial commissie neemt plaats in de OET. De commissie bepaald
de koers die gevaren wordt op gebied van Trial, eventuele bijzonderheden die zich
tijdens de competitie voordoen en het vastleggen van het reglement.
Er wordt opgemerkt dat bij de vorige vergadering aan is gegeven dat de urgentie op
dit moment ligt bij de kalender en de wedstrijdleiding. Jos geeft aan dat het niet
noodzakelijk is om nu al een commissie samen te stellen.
Het idee wordt geopperd om de aangestelde wedstrijdleiders in het komende
seizoen te laten kijken wie er voor in aanmerking zou kunnen komen. Iedereen is
van mening dat het nu niet overhaast moet worden ingevuld, eerst is het belangrijk
het vertrouwen binnen de sport terug te krijgen. Het onderwerp zal geagendeerd
blijven, voorlopig eerst de positieve spirit vasthouden.
De clubs zullen geïnformeerd worden over de functie profielen voor commissie
leden.
Actie Rinze: functieprofielen meesturen met notulen plus publiceren op KNMV
website en Trialen.com.
5. Wedstrijdleiders
Enkel Sleen heeft nog geen WL kunnen vinden. Sleen organiseert een NK Jeugd en
hier zal Sjaak van Bezouw als NK Jeugd WL al aanwezig zijn. De club zal
waarschijnlijk wel een assistent wedstrijdleider kunnen vinden, hier komen ze op
terug. Verder zijn er van alle clubs mensen aangemeld.
Eind februari zal de opleidingsdag ingepland worden, deze zal in Zelhem worden
georganiseerd. De datum wordt vastgesteld op 21 februari 2016. De KNMV zal hier
Peter van Amersfoort voor benaderen.
Mocht hij het niet willen doen zal Dick Bulten deze rol op zich nemen.

Het is volgens de clubs niet nodig om, bij het huidige aantal deelnemers, hetzelfde
aantal KNMV officials te sturen. Marcel Alberink informeert dat er voor de
technische werkzaamheden twee man vanuit de KNMV noodzakelijk is. Er kan ook
iemand van de club beschikbaar worden gesteld. Dit zal worden opgenomen met de
technische commissie.
Actie Rinze: Officiële uitnodiging versturen, start om 10.00 uur.
Actie Rinze: Handleiding Trial wedstrijdleider aanleveren
Actie Rinze: Technische commissie verzoeken bij de indeling rekening te houden
met het gewenste aantal techniek officials.
6. Reglement 2016
Iedereen is het erover eens dat het huidige reglement als basis goed is en dat enkel
wijzigingen worden doorgevoerd voor het samen rijden van een NK Jeugd en ONK
wedstrijd. Prijsuitreiking gaat gezamenlijk. Er wordt opgemerkt dat niet alles in
het technisch reglement wordt gecontroleerd. Ook betreft zaken die vanuit het FIM
reglement zijn overgenomen waarop niet gecontroleerd kan worden. Afspraak
wordt gemaakt voor seizoen 2016 enkel de basis (veiligheid) kenmerken uit het
technisch reglement te controleren, overige zaken wordt niet op gecontroleerd. De
nieuw samen te stellen commissie zal hier mee aan de slag gaan voor reglement
2017. Ten behoeve van reglement 2016 zal er met Rodney (Schijndel) en Bernd
(Baarlo) een afspraak worden gepland om deze door te nemen. Als een assistent
een helm moet dragen in de non-stop dan moet hier op gecontroleerd worden.
Actie Rinze: Info over wijzigingen reglement Schijndel verwerken in reglement
(spoor en rijnummers)
Actie Rinze: kosten KNMV pakket bij combi wedstrijd
Actie Rinze: Uitzoeken dag licentie of basis licentie bij vrije spoor NKJ of daglic.
ONK.
Actie Rinze: KNMV moet groene en oranje pijlen bestellen voor aanvang nieuwe
seizoen.
Actie Rinze: Dispensatie regeling aanpassen: Rijder kan enkel in het NK jeugd
uitkomen, bij op zichzelf staande ONK wedstrijden kan men buiten mededinging
mee doen, bij combi wedstrijden kan men enkel in het NK jeugd uitkomen.
Er kan wel dispensatie voor de gehele ONK competitie afgegeven worden, dan
vervalt het NK jeugd klassement. Enkel rode spoor rijders komen in aanmerking
voor dispensatie regeling.
Actie Rinze: Afspraak plannen met Rodney en Bernd voor aanpassingen reglement
Actie Rinze: Eerste ronde toestaan assistentie voor blauwe spoor
7. Rondvraag
Wat te doen met de controleurs. De op te leiden wedstrijdleiders zullen hetgeen
zij hebben opgestoken van de cursus moeten overbrengen naar de controleurs van
de wedstrijden.
Info over uitgifte basis sportlicentie. Deze gaan via de KNMV per 2016. Zal deze
week open gaan is de planning.
Vanuit KNMV en OET zullen mensen aanwezig bij de opleiding dag aanwezig zijn.
De Trial des Nations is bij de vorige vergadering aangekaart als beloning systeem
voor de rijders en om extra deelname te genereren. Dit is binnen de KNMV

besproken, hier is aangegeven dat er eerst weer een goede gezonde competitie
opgezet dient te worden en is er wellicht in de toekomst een mogelijkheid dat er
opnieuw een afvaardiging wordt gestuurd.
De notulen hoeven niet naar alle leden worden doorgestuurd, enkel de
hoofdpunten die van belang zijn worden gecommuniceerd naar de achterban.
Tussentijdse evaluatie zal ingepland worden voor eind juni 2016.
Er zal tegen die tijd ook opnieuw de rijders/belanghebbenden worden gevraagd
wat hun bevindingen zijn. Eventueel middels een afspraak of anders via een
enquête.
Er was in het verleden een potje waar door de clubs geld naar werd overgemaakt
ten behoeven van de club officials, deze is enkele jaren geleden beëindigd. Dit
geldt heeft geen bestemming gekregen en is bij Karel Brandten in beheer gebleven.
De ZAMC stelt voor dit geld te gebruiken voor de organisatie van de EK Trial 2017,
mede voor vergoedingen voor officials van andere clubs. Iedereen is hiermee
akkoord. Dick Bulten zal hierover contact opnemen met Karel.
Jos geeft aan dat hij positief gestemd is door de inbreng van iedereen tijdens de
recentelijke vergadering, we zijn op de goede weg met zijn allen.
Hij bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

