
Verslag van de Prijsuitreiking 2017. 

Dit jaar hadden we geen etentje tussen de wedstrijd te Nunspeet en de prijsuitreiking. Er was niet voldoende geld 
hiervoor. Ook voor een weggever was er dit jaar geen mogelijkheid.  
Dit punt van de financiën is -als een van de eerste punten in het overleg voorafgaand aan de prijsuitreiking- ter 
sprake gekomen. Er werden meerdere, verschillende suggesties gedaan om de financiën voor dit jaar en de volgende 
jaren op orde te krijgen. Men was duidelijk begaan met de financiële situatie van CTN. De suggesties en 
mogelijkheden zullen met de organiserende clubs besproken worden en getoetst worden en ingevoerd worden.  
Om de nood voor dit jaar te lenigen, werd er spontaan met de pet rondgegaan, waardoor CTN voor dit jaar door de 
gulle donaties weer lucht kreeg.  Alle donateurs bedankt, jullie zijn zeer gewaardeerd.!!! 

Wat er nog wel mogelijk geweest was, is het kunnen laten 
maken van enkele canvas doeken die we kunnen gebruiken bij 
beurzen, wedstrijden of anders om reclame te maken voor CTN, 
want we kunnen nog wel enkele deelnemers meer laten rijden. 

Doordat de kantine in de verbouwing zat, was 
het even wennen aan de nieuwe opstelling van 
tafels en andere in richting. 

Een jammerlijk punt was de melding dat onze trial in Lochem passé is. Het terrein is verkocht en de nieuwe eigenaar 
wil geen onderscheid maken en dus mogen we er niet meer rijden. Een positief puntje in dit geheel is, dat Geert 
mogelijk een nieuw terrein gevonden heeft. Of dat gaat lukken horen we zo snel mogelijk. 

’s Middags waren de prijzen en bekers al 
klaargezet, behalve de “Speciale”. De tafel leek 
wel door te zakken onder het gewicht van al die 
prijzen, dus toen we dat zagen zijn we maar snel 
begonnen om de tafel te verlichtten. 

 



Als U op de Klassementspagina van 2017 kijkt kunt U zien wie 
er allemaal een beker gekregen hebben. Want in potentie 
hebben we 22 bekers. Alleen al bij de Classics kunnen we al 
drie winnaars hebben voor de groep met zware, middel of 
lichte motoren per klasse (5 klassen). Bekijk ze rustig even. 
Als er MCR staat in de kolom van de Bekers dan heeft die 
rijder de beker voor de Meest Constante Rijder in die klasse 
verdiend. 

 
Simon laten we zien als winnaar van onze zwaarste klasse. 

Verder heeft Gijs de “Borrelklasse” gewonnen in de categorie 
“Kleine motoren”.     
En Jolanda heeft de vrouwenklasse gewonnen, ofwel onze 
“Lipstickklasse”.    
Mart van Saane heeft de Jeugdklasse of onze “Lollyklasse” gewonnen.  

En verder is Egbert uitgenodigd om toe te treden tot “het Gilde 
der Stijve Plank” voor het meedoen met een stijfframe (CZ) trialmotor. Zijnde nu een gilde van drie personen. 

Uiteraard hebben de rijders die voldoende 
deelgenomen hadden aan wedstrijden tijdens het jaar 
ook een klep gekregen. Enkelen  een speciale 
uitvoering, op hen persoonlijk toegepast, als daar 
aanleiding voor was.  
 

Dus maakt het de organisatie wat makkelijker -door 

komend seizoen iets “vreemds” te doen 
(wat dat ook moge zijn)- om een originele 
kleppenprijs te kunnen maken. 
Hoe meer materiaal des te meer kunnen 
we een ludieke prijs maken, tenslotte een 
wezenlijk onderdeel van de prijsuitreiking. 



Dit jaar waren er vier rijders die alle 11 
wedstrijden gereden hebben en 7 mensen die 
alle wedstrijden op 1 na gereden hebben. 
Omdat deze mensen zo vaak van huis zijn en 
hun vrouwen, vriendin, partners of gewoon 
familie alleen thuis moesten blijven hebben zij 
allemaal een doos bonbons gekregen voor het 
thuisfront, zodat ze volgend jaar weer mogen 
gaan, natuurlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

De Wisseltrofee is dit jaar toegekend aan Pe Geurtsen voor zijn inzet bij het 
organiseren van wedstrijden buiten Arnhem voor CTN, zoals o.a Rhenen en 
andere plaatsen in het verleden. Ook zijn inzet in het algemeen voor CTN en 
klassieke trial is zeer gewaardeerd. 

 

 

Wij danken alle deelnemers voor het meedoen en allen voor hun positieve 
instelling om er iets moois van te maken. 

 

Op naar ons tweede lustrum, dus ons tiende jaar alweer. 

Mochten er mensen zijn die suggesties hebben om deze mijlpaal een extra 
dimensie te geven, dan horen wij dit graag. 

 

 


