
Dit jaar zijn we een enkele keer ietsje nat geworden en hebben we ook in de wintertijd wat last 
gehad van de wind.  
Eigenlijk hadden we van de wind nog het meeste last, want warm is het genoeg hedentendage. Maar 
in Nunspeet zal dat -zoals gewoonlijk- weer een geheel eigen weertype zijn. Regen, sneeuw, zon of 
iets anders. Je weet het nooit daar. 
Maar goed. Er is door enkele lieden gevraagd of we wilden bekijken of we niet een handige 
regenjas of windbreker konden verzorgen.  
En als daar het CTN-logo op kan staan, dan willen we daar wel energie in steken. Dus hebben we 
snel Arie Bottinga van Vormtekst gebeld en hem de vraag in zijn maag gesplitst of hij voor zoiets 
kan zorgen. En Arie kan veel, dat weten we. 

Als alles goed gaat, dan hebben we zaterdag 
14 november bij de trial in Nunspeet van elke 
maat een jack bij zoals op de afbeelding. Wel 
verschillende kleuren. 

Het logo zit voorop in wit of zwart. Daarbij 
zijn er enkele gangbaar verkrijgbare kleuren. 
Een ieder kan dan zo'n windbreker/regenjas 
bestellen. Ze worden dan bij de kersttrial in 
Arnhem geleverd of naar een persoon per club 
-die de distributie verzorgd- verstuurd, danwel 
bij de eerste trial in 2016 uitgedeeld. Net zoals 
het enkele jaren geleden gegaan is met de 
sweaters en zo. 

Maar dit jaar zijn het enkel deze weken om te 
kunnen bestellen.  
Bestellen:  
- de week voor en na Nunspeet zijn om te 
bestellen. Dus vooraf en achteraf van de 
Nunspeet trial per mail (of bellen) naar 
info@classictrial.nl met vermelding van 
naam, gewenste maat (als je het niet weet, 
geef dan de maat van de sweater op 
(vermelden) en dan zoeken we dat wel uit) en 
de kleur natuurlijk. Geef ook een tweede kleur 
op. Dit is als de maat in de eerste gewenste 
kleur niet voorradig is. 
- tijdens de wedstrijddag te Nunspeet. 

Een belangrijk aspect zijn de kosten. De kosten zijn 12.50 Euro. MAAR, als er voldoende zijn, dan 
krijgen we korting en zakt de prijs naar 10.00 Euro. En afrekenen doen we naderhand wel. 

We hebben hier nog enkele fotoos. 
De jacks zijn klein op te vouwen en om je middel te dragen. 
Ze zijn wind- en regendicht. (wel laten drogen als ze nat geworden zijn, Zowel van de regen als je 
transpiratievocht) 





 


