Prijsuitreiking van de kleppen voor 2014.
Met de prijsuitreiking in november in Nunspeet, van de prijzen voor het klassement van het seizoen 2014, waren de
afslagen nog niet geleverd, dus konden de kleppen niet uitgereikt worden. Dat hebben we daarom maar gedaan, na
onze eerste wedstrijd van het seizoen 2015 te Rotterdam. MC the Wheelie heeft een kantine die groot genoeg is,
dus bij slecht weer (en het was een beetje koud) konden we toch warm binnen zitten met z’n allen.
Meteen na de wedstrijd
konden we beginnen en
de eerste die een
speciale prijs kreeg was
Arnold. Als het even kan
maakt hij onze sport erg
aantrekkelijk voor elke
toeschouwer. Dat gaat
geheel natuurlijk, mooi,
en toch beheerst. Dat de
eerste bouw van Stef
een goede motor
opgeleverd heeft, dat
helpt daarbij, maar zoals
altijd is het toch het
poppetje, die het doet.
En dat allemaal met een
zware fiets. Hij kreeg
daarom een rozet met een 10 erop voor zijn rijstijl en klasse.
Naast de gewone kleppen, voor veel aanwezigen, willen we enkele speciale prijzen nog vermelden. Zo kreeg Theo
een klep die met pleister op een doosje anti-rook-pleisters geplakt was. Die hadden we bij de drogist gekocht om
Theo te helpen om zijn Italiaanse Schone van het roken af te helpen (die al heel lang erg straf rookt, want Theo heeft
ook al eens een
verbrande klep uit
zijn schrotbak als
prijs gekregen). Hoe
erg dat ze rookte,
kunnen jullie zien
bij de foto’s over de
trial te Rotterdam.
Mogelijk zijn de
pleisters over de
datum, want
iedereen begint per
1 januari met
stoppen, maar ook
hier geldt; Baat het
niet, schaad het
niet.
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Pieter (die helaas niet mee kon rijden, vanwege een blessure die hij opgelopen had met zo’n modern trialding) kreeg
een klep met een trapje. Dat laatste kan hij dan gebruiken om op zijn zelf, enthousiaste gebouwde Zundapp te
komen, want eniger mate (te) hoog is die leuke trialmoter wel.

Rene kreeg een klep
met een ventieltje.
Ook gemonteerd
aan de zijkant, net
als zijn binnenband
in de buitenband
van zijn DKW’tje.
Daar is het om het
ventiel niet van de
band te trekken. Wij
hebben wat lijm
gebruikt en dat blijft
goed zitten.
Misschien ook een
ideetje, Rene??
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Gijs kreeg bij onze eerste prijsuitreiking een grote zuiger als basis voor een klein klepje. Het was een suggestie van
ons en een mogelijkheid om hem voor een echte motor te gebruiken in plaats van zijn Kreidler. En Gijs heeft die ook
gebruikt en in een BMW gezet en vervolgens aan die boxer een laag zijspannetje gebouwd, waarmee hij naar de trial
rijdt met de Kreidler in het zijspan. Dat is een speciale prijs waardig, dus met een motortje en twee kleppen had Gijs
zijn prijs.

Een andere prijs was er voor Ferry. Hij had een mooie reparatie-show gegeven tijdens het CTN-weekend in Baarlo. In
het verslag hadden we daar kond van gedaan en gewaarschuwd dat er mensen kapotte motoren mee zouden
brengen om door Ferry gerepareerd te krijgen. En om enige vergoeding te krijgen kon hij net zo goed entree vragen.
Daarom kreeg hij een pakket tickets om nummer te kunnen laten trekken.

3

Uiteraard was er een
speciale voor Bram. Altijd
strak in kledij. En een
goed woord. En plezier in
de trial. Hij geeft ons een
mooi voorbeeld. Dus een
speciale prijs waardig

Gunnar verzorgde ook de wedstrijduitslag in Hau. Daar kregen sommige mensen heel aparte namen. Sommige echt
lachwekkend. In eerste instantie dachten de toehoorders dat hij eigenlijk een bril nodig had, maar deze vergeten was
of te ijdel was om deze op te zetten. Later bleek de computer er eigen veranderingen op na te houden en las Gunnar
de namen op die er stonden. Maar dat is eigenlijk niet zo leuk, dus wij houden maar vast aan de brilversie. En die
kreeg hij dus eentje van ons voor volgend jaar.
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De laatste speciale prijs was (andere gingen niet weg omdat betreffende rijders niet aanwezig waren) voor JanWillem. Naast de CTN-wedstrijden houdt hij van de Duitse klassiekers. En de reden is dat Jan-Willem liever op stenen
rijdt, dan op het Nederlandse zand. Dat was dus een inkoppertje en hebben we hem een steen gegeven waarop hij
kan oefenen. Te meer omdat het een steen is uit de klassiekers der klassiekers uit Mons.

Helaas was Geert Roeckevish niet aanwezig. Evenals vermeld bij de prijsuitreiking te Nunspeet heeft hij de speciale
wisseltrofee voor verdienste voor CTN en Klassiek Trial gekregen. In zijn uppie maakt hij het mogelijk om binnen de
crossvereniging onze mooie trial in Lochem mogelijk te maken. Weliswaar hulp met het uitzetten maar voor de rest
maakt hij de trial mogelijk. Chapeau.
Allen bedankt en een goed klassement toegewenst voor 2015
Tot Volgend Jaar
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