Verslagje van de Prijsuitreiking 2013.
Voor het gemak nemen we voor de Prijsuitreiking maar het hele gebeuren van eten, overleg en de eindstand
van het Klassement met de prijs/aandenken-verdeling.

Ook dit jaar hadden Janine en Jenny weer
gezorgd voor een stevig hapje eten dat
genuttigd kon worden tijdens het opmaken van
de eindstand. En weer zijn we daar de dames
daar zeer erkentelijk voor. Dames bedankt!

Een andere dame die we bij deze nogmaals danken is Bertha. Zij was de gehele dag in touw om de mensen
te helpen bij passen en bestellen van T-shits, Polo’s en Fleece’s, die te koop waren als actie voor het lustrum
(en ook om reclame te maken) enh als aandenken. Maar ook na afloop van de prijsuitreiking kreeg Bertha
het nog even druk met de laatste opgaven van de aanwezigen. En tussentijds had Bertha ook nog geholpen
met de telling van de puntjes. Ook Bertha bedankt voor de hulp.

Voordat we aan de prijsuitreiking begonnen
hebben we nog een overleg gehad van zaken van
het afgelopen jaar en voor het nieuwe jaar. (zie
voor verslag de website)
Voor de eindstand van ons Klassement
verwijzen wij je graag naar het Klassement op
de website.
We hebben een stand per klasse en een stand
van de totale punten samengesteld voor de
eindstand. (zie de eindstand per klasse en per
punten in de Klassementssectie op de website.)

En dan de prijsuitreiking. Het was een beetje chaotisch en rommelig. Eigenlijk wist niemand precies wat er
allemaal zou gebeuren, maar dat maakte het ook heel verrassend. Verder kunnen we zeggen dat het -al bij
al-, best een gezellige boel was. En voor hen die er niet geweest zijn moeten de foto’s op de Galerij maar
spreken.
De foto’s zijn gemaakt door Katja, waarvoor nog onze hartelijke dank.
We hadden een beker voor elke klasse en binnen een klasse ook nog eentje voor de eerste in elk spoor, ten
minste voor zover de persoon wel voldoende meegedaan had.
Verder kreeg iedereen die ten minste op vijf locatie had meegedaan een klep als aandenken. De andere
aanwezigen kregen een aandenken uit voorgaande jaren. Voor hen die op voldoende locaties meegereden
hadden, kregen een keus om uit de beschikbare kleding iets te kiezen.
Voor dit verslag beperken we ons een beetje tot enkele van de Speciale Prijzen, die we met enkele zinnen
kunnen uitleggen.
Jan de Klerk kreeg een klep uit de
Norton die half gepolijste was en
waarvan de rest nog onder de verf
en verbrande verf/kool zat. Het
geheel gelardeerd met een
schuurpapiertje, kwastje en
poetslap en dit vanwege de
diefstal en brandstichting van de
Norton twee weken eerder.
Wim Roijackers kreeg om zijn
klep een Schotse ruit omdat hij dit
jaar weer uitgeloot was, om mee
te kunnen doen aan de Schotse
Klassieke Twee Daagse. Wim hou
vol! Eén keer lukt het.
Louis de Grave heeft altijd
gevonden dat een klassieke motor
een viertakt moet zijn i.p.v. een
tweetakt zoals ons CTN-logo is.
Maar daarvoor werd de afslag wel
6 mm dik, een stukje groter en
was er een heel zware klep ter
ondersteuning nodig.

Bert Roelofse heeft al vele trialmotoren gebouwd. Van BSA
B31 tot creaties bestaande uit meerdere motoren, zoals zijn
Kawatesa en Sawamaki. Ter illustratie van onze bewondering
hebben we hem allerlei delen van kleppen en hulpstukken
gegeven. Hij zal er ongetwijfeld iets moois van weten te
maken.
Verder hebben we nog een tiental specials weggegeven,
waarbij die van Martien nog vermeld kan worden. Hij kreeg
een klep met een kroontje. Dat kroontje was bezet met
diamanten en zo. Op de erbij gebonden oorkonde werd zijn
inzet vermeld voor CTN. Het geheel door Jan vakkundig
toegelicht.

Susan kreeg een zilveren klepje dat bij de hand gehouden werd
door een grote klep. Het kleinood is ook als sierraad te dragen
en is vakkundig gemaakt door Rob van der Ham.
Tony Jans kreeg een klep waarvan de steel een rare kronkel
had. Hoewel hij veel last had van zijn rug en de komende weken op de bank moet blijven liggen, moest hij
de laatste wedstrijd wel rijden wilde hij zijn eerste plaats verdedigen. Tony hopelijk volgend jaar (net als
enige anderen) triallen zonder lichamelijke problemen toegewenst.
Er waren een 7-tal rijders die alle wedstrijden gereden hadden. Zij kregen allen een tablet Merci om thuis af
te geven om het vele weg zijn te compenseren.
De Wisseltrofee was al voorzien van een plaatje met de naam voor degene die hem dit jaar zou krijgen, maar
enige lieden binnen CTN vonden dat de Trofee voor Verdienste voor CTN, in het jaar van het eerste lustrum
moest gaan naar Martien voor zijn inzet voor CTN. Dit was dan meteen een mooie gelegenheid voor
Martien om de trofee na vijf jaar te reviseren en op te knappen, voor de komende vijf jaar. Zo dient het ene
het andere. Waarvoor Dank.
Wij willen namens de aanwezigen alle mensen van Nunspeet bedanken voor de hulp en zorg, om er een
geslaagde avond te maken. Wij bedanken de aanwezigen voor hun aanwezigheid en wensen iedereen een
Prettige Feestdagen en een goed jaarwisseling toe.
En verder rust om er volgend jaar weer helemaal fit er tegen aan te gaan.

