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Verslag van de Prijsuitreiking 2018. 
 
Door diverse redenen, zoals daar waren: -onwillige arm, computerproblemen, schijf-crash, tijdgebrek en 
frustratievermijding- is het verslag van de Prijsuitreiking van het CTN-Klassement Seizoen 2018 -op dit moment- een 
jaar na dato pas klaar.  
We hadden vorig jaar al een opzet gemaakt en de foto’s voor het verslag uitgezocht, maar wat er van over was na al 
die ellende, daarvan hadden we het idee dat dit op deze manier niet verder uitgewerkt kon worden.  
 
En mede omdat veel van de zaken van hetgeen op die avond gebeurde, enigszins weggezakt waren, of niet helemaal 
niet meer logisch waren aan de hand van het restant van de foto’s, moesten we maar een drastisch besluit nemen. 
Het makkelijkste zou zijn om het verder hier bij te laten en er geen tijd meer aan te besteden.  
MAAR,….. er is die avond veel gebeurd, wat echt wel apart was en waar verschillende mensen erg actief waren 
geweest. En daarom was niets doen, eigenlijk geen optie. 
 
Het was een erg leuke en grappige avond geworden, mede door de inzet van anderen zoals Jos, Stef en Egbert, Jan 
en alle aanwezigen. Dus opruimen en opnieuw beginnen. En dat ondanks dat het geschrevene in het verslag niet 
geheel zo duidelijk -en verre van overlappend- kan zijn als het gesprokene, gespeechte of voorgedragen woord.  
De aanwezigen van toen zullen wel een “Oh, Ja” moment beleven en degene die er niet waren, kunnen een idee 
krijgen dat het erg gezellig was.  
 
Vandaar dat we alles hebben weggegooid en de foto’s voor het verslag opnieuw uitgezocht hebben. Enkel waren dat 
er nu veel meer, dus we maken een nieuw verslag in de vorm van een fotoboek met tekst erbij. Als dan de foto’s op 
de galerij bekeken worden zullen die ook veel duidelijker zijn. 

 
Nadat iedereen zijn/haar motor opgeladen had en binnen was en 
een half uurtje gebabbeld hadden, kregen we de daguitslag te 
horen van Gerrit. En omdat er nogal wat rijders waren die dag, 
was Gerrit daar weer even goed mee bezig. En dat gaf de dames 
ondertussen de tijd om het eten klaar te maken. 
 
Nu was het geval dat Jos zich voorgenomen had om definitief te 
stoppen met trial. En niet om dit te feit te vieren, maar wel  uit 
dank voor CTN -en het meest belangrijkste wel- dat hij in het 
voorjaar van 2019 helemaal 80 jaar zou worden, werd ons 
duidelijk op het eind van zijn humoristische speech dat hij voor het 
eten van deze avond -als verjaardagcadeau voor CTN- de kosten voor zijn rekening zou nemen. 
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Jannie en Jeny hadden voor een mooie tafel met lekkers 
gezorgd. Voor iedereen wat wils, of alles. 
En er was genoeg. 
Iedereen kon even weer rustig keuvelen en eten. 
Toen iedereen zo’n beetje klaar was hebben we alles snel 
opgeruimd en de bekers klaar gezet om met de prijsuitreiking 
te kunnen beginnen. 

 

 
Maar voordat we echt met de prijsuitreiking konden beginnen, moesten we eerst en vooral nu iets rechtzetten.  
Want wat was het geval? We hadden iemand een beetje onrecht aangedaan, zonder een echte reden, maar gewoon 
omdat zoiets kan gebeuren. Maar zoals opa Zaliger zei; “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”, vonden 
we dat we het deze keer moesten herstellen. 
Jullie weten dat er de meeste jaren een wisseltrofee gegeven is aan een persoon, die zich verdienstelijk gemaakt 
heeft voor CTN-aangelegenheden of voor de CTN-leden en deelnemers. Deze grote klep met een embleem erop met 
“Bijzondere Prestatie” hadden we ook al bij de eerste prijsuitreiking in Kampen in december 2009.  
En het zal de spanning van de eerste keer zijn geweest en/of onervarenheid, maar feit is wel dat we toentertijd 
vergeten zijn om de trofee uit te reiken aan een belangrijk CTN-persoon.  
De jaren daarna was dat moeilijk omdat de prijs voor iemand was of dat de persoon in kwestie niet aanwezig was om 
het recht te zetten. Maar omdat het zo’n belangrijk persoon is voor de oprichting, adviezen en het huidige bestaan 
van CTN, moesten we dit na twee lustrums echt even rechtzetten. Want Ere wie Ere toekomt. En dat is in dit geval 
Stef van der Sluis. Hij droeg klassiek Nederland voor die tijd, wilde een en ander stroomlijnen en organiseren en was 
ook van mening dat er iets georganiseerd moest worden om niveau veilig te stellen en rariteiten te voorkomen.  
En met zijn inzichten, overtuiging en aanhang heeft hij CTN mogelijk gemaakt. Zonder Stef geen CTN !! 

 
We zijn blij dat we de omissie hebben kunnen rechtzetten. 
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Stef kon het wel waarderen, hoewel hij de trofee maar 20 minuten in zijn bezit gehad heeft. Want de vraag aan hem  
was dat hij deze later op de avond zou geven aan iemand anders. En Stef vond dat best, want het is een heel 
gesjouw met die zware klep. En moeilijk doen, daar houdt Stef niet van. 
Daarna wilden we beginnen met de prijsuitreiking, maar Egbert vroeg of hij eerst het woord mocht hebben. 
Het had te maken met Jos zijn verjaardag en met de toekomst van deze twee heren. 
En voordat we de foto’s plaatsen, moeten we eerst even iets toelichten.  
Jos had dit seizoen en het seizoen ervoor minder gereden, omdat (naar later bleek zijn medicijnen ervoor gezorgd 
hadden) hij zich niet meer zo zeker voelde op de motor. Hij had behoefte aan iemand die met hem meereed, zodat 
hij kon overleggen en iemand om hulp kon vragen bij moeilijkheden in de secties. En de persoon die hij gevraagd had 
was Egbert. En Egbert had daarin toegestemd, omdat Jos als nestor van 80 jaar daar meer dan recht op had en hij 
het leuk vond om samen te rijden. Maar uiteraard nam hij die taak als samenrijder, verzorger en ‘minder’ (ja ook bij 
de classics) erg ‘serieus’. En dus wilde hij wel toelichten wat voor ideeën hij had om de veiligheid, de aanpak en het 
gemak te verhogen.  
We hebben een greep gedaan uit de foto’s. En kijk op de galerij om ook te zien dat het een hele goede, 
humoristische en uitgekiende voorlichting is geworden. 
 

Allereerst vroeg hij Jos naar voren 
te komen en op een stoel plaats 
te nemen, want een 80-jarige laat 
je geen uurtje staan. 
 
Omdat je goed voorbereid moet 
zijn, stelde hij voor om een nieuw 
achterspatbord te nemen met 
daarop de eerste hulp spullen, 
mocht het alsnog verkeerd gaan. 
 
 
 
 
 
 

 En de twee stokken waren erbij om eventueel 
meteen gebroken ledematen te kunnen spalken. 
Je kunt maar voorbereid zijn. 
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Maar Egbert vond/vind dat “voorkomen is beter dan genezen”, dus had hij voor een kussensloop gezorgd met de 
letters JMZV erop. 

De letters stonden voor: “Jos Moet Zacht Vallen”, maar daar moest Jos dus zelf even voor zorgen. Thuis vullen met 
stro en zorgen dat je die altijd bij je hebt als je rijdt, zodat je -als je valt- een zachte landing maakt op het kussen met 
stro.  
Verder kreeg Jos een zwart T-shirt met een lapje witte stof erop om te herinneren dat hij het witte spoor reed. 
En omdat ze als team gingen rijden, liet Egbert zien dat hij al eenzelfde shirt ook aan had.  

En omdat Egbert toch lekker bezig was, heeft hij Jos meteen de Trofee van “Verdienste” gegeven.   
Jos kreeg die dit jaar voor zijn positieve bijdrage aan CTN en zijn promotie-bijdrage aan CTN en aan de Klassiek Trial 
in Nederland. 
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Daarna konden we beginnen met de prijsuitreiking van de bekers en de kleppen, met her en der een speciale, 

persoonlijke klep. 
 
Beginnend met Classic Geel naar Classic Wit. We laten hier 
een kleine collectie van de foto’s zien. 
 
Pieter is derde geworden in de Gele klasse. 
Hij staat hier met een gedeelte van de weggever in zijn 
hand. Een mooie ijsmuts met geborduurd CTN logo 

 
Martien werd tweede in de klasse Rood en scoorde met 
zijn zware motor de eerste prijs met de Zware Klasse. 
Hij kreeg de grootste en zwaarste beker. Daar zal hij 
wel een goed gebruik voor hebben in de toekomst. (Of 
hebben we die al meer gezien???) 

 
 
 
 
Jan won de klasse Blauw-Plus. Zijn trofee was een zware 
steen op een sokkel. Het blijft staan, maar niet meer als hij 
iets te schuin staat. Net als zijn motor. 
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Sicco kreeg een klep met de afslag aan een 
veertje dat altijd blijft wiebelen. Kan hij in zijn 
auto zetten op zijn lange reizen naar de verre 
wedstrijden. Dat geeft afleiding. 
 
 
En als laatste bij de Classics, het Witte spoor. 
 
Op de derde plaats was Egbert geëindigd. 
 
Nu had op enig moment in het afgelopen jaar 
Egbert aangegeven, dat hij meer tijd aan een 

andere hobby wilde besteden, dan enkel aan motors sleutelen en triallen.  
En dat snappen wij. We hebben Egbert maar een oefenstuk gegeven voor zijn golf-hobby. Zo ver wij weten hoort 
daar een balletje bij, een afslag en een ‘Tee’. Hoe dat allemaal moet, weten we niet helemaal en dat bleek wel 
volgens Egbert, want om dat balletje te kunnen wegslaan, daarvan was zijn handicap iets te hoog (of te laag??). 
 
Als tweede was Jos geëindigd. En weer werd hij naar voren gevraagd en ditmaal door Stef. Daar memoreerde Stef 
over de gezamenlijke trialweg tussen beide lieden en die gaat al meer dan bijna 60 jaar terug.  
Jos ging als stagiair in Arnhem werken. Hij werd op 19 jarige leeftijd door Ab van der Sluis meegenomen naar 

bijvoorbeeld Aywaille in Belgie voor een 
wedstrijd, op de motor. Enige tijd later ging Stef 
met Jos mee naar Aywaille.  
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Stef was in motors geïnteresseerd, 
maar Jos heeft erop aangedrongen dat 
Stef beter de HTS kon volgen.  
Stef verhaalde met name zaken uit het 
verre verleden bijvoorbeeld hoe hij met 
Jos meeging voor trialwedstrijden, toen 
hij nog niet mocht rijden omdat hij nog 
geen rijbewijs had. 
 
Ook de vele uren sleutelen, praten, 
koffie drinken, rijden en proberen te 
doen aan de reglementen. 
We kregen enig inzicht dat het een 
leuke tijd is geweest in Arnhem. 

 
Hij had nog een klein kadootje voor Jos in de vorm 
van een foto. Mogelijk dat Jos het niet meer wist, 
maar het was een foto van een trial team uit 
vervlogen tijden en waarvan Jos geen kopietje had. 
Maar nu wel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna wilde eerst een paar mensen in het zonnetje zetten om hen te bedanken voor de goede zorgen, zoals Jannie 
en Jeny, die het eten verzorgd hadden. 
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Maar vooral een kadootje voor Bertha 
voor al het werk dat ze gedaan heeft 
voor CTN en het klassement en telling 
tijdens de diverse trials.  

Jolanda heeft de damesklasse, of -zoals wij die noemen- de 
Lipstickklasse gewonnen. Mart heeft de jeugdklasse ofwel de 
Lolly-klasse gewonnen. Maar hij heeft al een rijbewijs en auto, 
dus we moeten eens gaan nadenken over de leeftijd, wat 
jeugd is. 

 
Pierre heeft een nieuwe Honda gebouwd. 
Die is samengesteld uit vele verschillende 
motoren, dus hij verdiende met recht de 
Eigenbouwklasse ofwel de Bak- en 
Braadklasse.  

De rijders die alle wedstrijden gereden hebben, hebben 
een doosje lekkers gekregen om aan het thuisfront te 
geven, omdat ze zo vaak weg zijn/mogen. 
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Daarna ging het weer verder met de prijsuitreiking. 
In de klasse Twin-Shock Blauw kreeg Theo een klep met 
daarbij een Honda-embleem. Die mag gerust op zijn motor 
want de Zongshen is een regelrechte kloon van de Honda. 
 
Jan-Willem (Blauw-Plus) kreeg een bijzondere beker, want 
hij is gestart in de Blauwe, Blauw-Plus, en Rood gestart en 
met Twin-Shock machines als ook moderne fietsen. Heel 
veel wisselingen, maar toch tweede geworden. 

 

 
Jelle (Blauw-Plus) is dit jaar overgestapt 
van de fiets naar de motor. Dus een 
inkoppertje dat hij zijn fiets aan de klep 
gehangen heeft. 
 
 
 

 
 
Paul (rode spoor) heeft ook een aparte motor-creatie 
waar hij soms op meerijdt. Dat leverde hem een ook 
een aparte creatie klep op. 
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Pierre (rode Klasse) was wel tevreden met zijn nieuwe motorfiets, enkel mistte hij de vliegwielwerking van zijn 
nieuwe creatie. 
We hebben hem een grote loden schijf onder de klep gegeven. Kan hij zo aan zijn krukas bevestigen als hij het 
plaatje er tenminste afhaalt. Gegarandeerde vliegwiel werking. 

 
 
Theo is een zeer behulpzaam persoon. Als hij bij 
een wedstrijd controleert, geeft hij altijd 
aanwijzingen om de rijders te helpen. Maar soms 
snappen de rijders dat niet meteen. Daarom nu 
een bord om de zaken te kunnen uitleggen met 
Theo’s Trial Tips 

 
 
 
 
 
Mart heeft alle wedstrijden gereden, Niet allemaal gewonnen 
maar hij is wel eerste geworden in de Gele Klasse. Voorwaar 
een mooie prestatie, dus die verdient een grote beker en dito 
klep. 
 
 
En dat was het zo’n beetje van de prijsuitreiking 2018 zover wij 
die ons herinneren. 
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