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Prijsuitreiking 2011 te Nunspeet 
 

Het was weer een gezellige boel, zaterdagavond de 19
de

 november na de trial te Nunspeet.  

Vanwege de vele deelnemers (89 man/vrouw/kind/pensionado) en de korte tijd in dit deel van het 

jaar, werd besloten om slechts drie ronden te rijden, om zodoende tijd te winnen voor de 

Prijsuitreiking van het Klassement voor het seizoen 2011.  

 

Om een uur of 4 was iedereen 

klaar met rijden en hadden de 

dames van de administratie al 

snel daarna de daguitslag 

compleet.  

Daarop gingen Coriene en 

Martien snel aan de gang om het 

totaalklassement op te maken.  

 

Tegelijkertijd moesten enkele 

probleempjes met een 

hardnekkige-niet-meewerkende 

printer opgelost worden.  

Nadat de eindstand opgemaakt 

was, konden de standen voor de 

bekers opgemaakt worden. 

Gedurende de tijd dat de telling plaatsvond, ging Gerrit Westering het kleine buffet ophalen, wat bij 

terugkomst door de aanwezigen goed smaakte en snel verorberd was. 

 

 

Om half zeven begon de 

prijsuitreiking met enkele 

feiten, zoals: 

- gemiddeld hadden we 55 

deelnemers op de zeven, 

verreden locaties (8 

wedstrijden), 

- de lichte klasse, de blauwe 

Twin-shock en daarna de 

zware klasse en de gele 

Twin-shock hadden de 

meeste deelnemers. Zij 

hadden ook de meest 

constant aanwezigen per 

wedstrijd, 

- er komen meer rijders bij 

dan dat eraf gaan, 

- het aantal Pré’65 rijders blijft ongeveer evenveel als de Twin-Shockers, 

- het nivo gedurende het seizoen had twee uitschieters naar boven, die te moeilijk waren, als we de 

Plonkers als het goede nivo kiezen, 

- een wedstrijd viel wat makkelijker uit, 

- we moeten hier volgend jaar beter opletten dat het goed en constant blijft, 

- vooral het witte spoor was enkele malen te moeilijk en dat strookt niet met het idee dat de witte 

rijders mee kunnen, doen als ze de motor over een bospad kunnen sturen. Opletten dus voor 

volgend jaar!! 
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Ja, en toen begon de prijsuitreiking. Voor 

iedereen die meegedaan had op tenminste drie 

locaties was er een klep als aandenken en voor 

hen die op vier locatie meegedaan hadden een 

aandenken in de vorm van een fles shampoo met 

een mooie handdoek van Classic Trial Nederland.  

 

 

Het verhaal van de shampoo was leuk om te 

vertellen, dus dat laten we hier achterwege. De 

handdoeken werden verzorgd door Vormtekst in 

de persoon van Arie Bottinga, die niet meer 

aanwezig kon zijn, vanwege problemen.  

Arie bedankt voor de hulp. 

 

 

Het leuke van de kleppen is dat je speciale 

kleppen kunt maken op de persoon. We mogen 

zeggen dat dit bijna elke keer goed geslaagd was. 

 

 

 

 

 

We begonnen deze keer achteraan met 

de lijst, dus dit jaar met de 

LiefhebberKlasse, waarin Gijs 

Schimmel de winnaar was geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Twin-shock Klasse Geel was ook 

dit jaar weer voor Stef van de Sluis. 
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De Twin-shock Rood werd wederom 

gewonnen door Gunnar Schulte. Ondanks 

dat hij dit jaar ook in de gele klasse gereden 

had. 

 

 

Op de tweede plek was Coriene geëindigd. 

Ook enkele keren geel gereden. Zij kreeg 

door Jan de Klerk een ‘echte’ gouden klep 

aangeboden (door de all-round CTN-

technicus gemaakt), om aan te geven dat 

goede secretaressen voor een organisatie 

(CTN is enkel een website) goud waard 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Blauwe klasse is dit jaar 

gewonnen door Wim Kroon die nu 

pas in Nunspeet zijn plaats veilig 

stelde door met voldoende 

puntenverschil van Sicco Gjaltema 

te winnen. 

 

Na de eerste vier klassen hadden 

we hierna een verloting van 10 

petten met het CTN-logo, die door 

Vormtekst ter beschikking gesteld 

waren. Arie hiervoor onze dank. 
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 Iedereen die normaal geen pet draagt, 

schonk de pet terug om nogmaals verloot te 

worden. Dus die zullen we volgend jaar wel 

allemaal zien rondlopen.  

 

Daarna hadden we een verloting van twee 

prachtige benzine-jerrycans van het type 

Rapidon 6, die ter beschikking gesteld 

werden door Marcel Elshof Trialshop. 

Ook Marcel bedankt hiervoor, namens CTN  

 

Nogmaals beide sponsoren: Heel hartelijk 

bedankt voor de steun aan CTN.  

 

Tegelijkertijd namen we de gelegenheid om 

alle mensen achter de schermen te bedanken 

die het mogelijk maken dat wij onze leuke 

hobby kunnen beoefenen.  

De organisatoren. de controleurs de 

administratie, de controleurs, het 

kantinepersoneel en al die anderen die er 

wel werken, maar die je niet ziet 

 

 

De Twin-shock Witte klasse was 

voor Hauke Schulte, die dit jaar voor 

het eerst meedeed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lichte Klasse was voor Henk Schulte op zijn 

MZ (inderdaad drie Schultes winnaars, Goed 

gedaan, jongelui) 

.  
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De Midden Klasse werd weer 

gewonnen door Pe Geurtsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we met de zware klasse bezig waren en wel bij de derde plek voor Martien vroeg Martin de 

Graaf om het woord. Na een inleiding toonde hij een foto van de voorrem van Martien’s FN-motor. 

Deze foto was genomen ten tijde van de trial in Apeldoorn. De voorrem werd gangbaar gehouden 

door een takje en een post-elastiek. Zijn betoog was dat dit achterstallig onderhoud was, mogelijk 

vanwege het werk 

voor CTN.  

(Hij bracht het 

veel leuker dan 

dat het hier staat 

en al wat meer 

geschreven wordt, 

zou er onrecht 

aandoen.)  
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Daarop kwam Sint Egbert naar binnen om zijn inzichten ten goede te geven dat trialrijden ook 

anders kan. Hij begon zijn betoog -in dichtvorm- voor het gebruik van tweetakt motoren en dan wel 

specifiek uit zijn 

zonnige land 

Spanje, in plaats 

van die zware 

dingen, met een 

heleboel nutteloos 

ronddraaiend 

ijzer.  

Doch na enige 

dichtregels verder, 

veranderde zijn 

goede raad in de 

de slogan van 

Jawa en CZ (de 

motor van de 

Sint) om 

zodoende voor 

een moraal te 

zorgen. Dit in de 

trant van: “Met 

een Jawa of CZ, is 

elke wedstrijd 

gered”, of zoiets. 

 

Het is jammer dat de Goedheiligman zijn gedicht weer mee heeft genomen naar het noorden, want 

we hadden jullie (die het niet gehoord hebben) ook willen laten genieten.  

 

Als cadeau uit de 

(plastic) zak kwam een 

glazen fles met daarin 

enkele reserve takjes, 

een zakje post-

elastieken, een houten 

remhandel, enkele 

houten moeren en twee 

houten kleppen.  

 

Het geheel in glas om te zien wanneer de voorraad 

opraakt.  

Het was een zeer geslaagde aktie van de Sint en zijn 

zwarte Martin.  

Aan alle betrokkenen; Heel erg bedankt, zeer 

gewaardeerd. 
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Nu was dit jaar de Zware Klasse ongemeen spannend. Tot aanvang van de trial te Nunspeet stond 

Jan de Klerk Jr. op de Triumph Twin als eerste, met twee punten voor op Jos Neerincx op zijn 

zelfgebouwde AJS. De trial was dit jaar in Nunspeet zwaar uitgevallen, zowel voor Jan in het rode 

spoor als voor Jos in het blauwe spoor. Pas toen de dames de eindstand bekend konden maken aan 

ons, zagen we tot onze vreugde dat Jos met 2 punten op Jan, de wedstrijd gewonnen had. DUS 

beiden hadden evenveel punten. Omdat dit scenario mogelijk was, hadden we een extra beker 

meegenomen en een extra plaatje laten maken. En we moeten zeggen dat we héél, heel aangenaam 

verrast waren dat het toch nog gebeurt was, namelijk: de jongste én de oudste rijder in de zware 

klasse hadden evenveel punten. Dus Jan en Jos: beiden van harte gefeliciteerd! Het is jullie gegunt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna kregen we nog de 

bekers voor de meest 

constante rijder. Dat 

bleek dit jaar wat 

moeilijk voor slechts een 

persoon. Zo hadden Rene 

in ’t Veld (TS Wit) en 

Paul Schimmel (TS Geel) 

heel constant gereden. 

Maar uiteindelijk hadden 

ook Louis de Grave 

(ZKl), Wim Rooyackers 

(LKl), Mike van der 

Bragt (TS Rood) en Bram 

Gjaltema (TS Blauw) 

heel goed gereden.  

Bram wilde nog 

opmerken dat hij niet 

alleen constant had 

gereden, maar in ieder geval ook constant elke wedstrijd de laatste was. En dat is ook constant.  

Wij geloofden dit niet meteen, maar bij controle had hij wel gelijk.  
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Het was ook een genot om de familie van de Wal te kunnen bedanken voor de vele hulp die zij CTN 

gegeven hebben dit jaar. Zij zijn op menige locatie ingesprongen om te helpen met controleren. Ton 

en Bertha: Zeer Bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wisseltrofee ging dit 

jaar naar Ferry in ’t Veld, voor zijn bouw van motoren, waarop enkele rijders nu rond rijden. Ook 

heeft hij veel zoek- en uitpluiswerk gedaan voor CTN om enkele artikelen te kunnen schrijven over 

het zeer interessante verleden van de komst van de Montesa trialmotoren op de wereldmarkt.  

De ‘zware’ klep komt vorr de tweede keer bij een rijder met een lichte motor terecht. 
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Na allen een goede terugreis gewenst te hebben ging allen tevreden naar huis. (lijkt wel het eind van 

een sprookje).  

 

 

Dus allen: Tot volgend jaar. 

 

Rest ons nog Jenny, Janny en Gerrit te bedanken voor de mogelijkheid van de prijsuitreiking. 

En Paul Schimmel, bedankt voor de foto’s. 


