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Karting heeft op dit moment ca. 60 actieve leden van
jong en oud. Wij rijden op het circuitpark Akenbuurt in
Den Burg. Een paar dagen per week stelt George Dekker
zijn circuit voor onze leden beschikbaar om zijn en haar
hobby te kunnen beoefenen. Wij hopen komend jaar een
paar clubwedstrijden te organiseren. Ook is hier voor
de kleinste jeugd de mogelijkheid op les te krijgen bij
kartschool Texel.

Puzzelritten heeft ook komend jaar 5 ritten op de
kalender. Iedereen kan hier vrij inschrijven en meedoen.
Het is geen verplichting om lid te zijn. We zijn aan het
onderzoeken nieuwe ideeën in deze tak van onze club
te integreren. Meer info volgt z.s.m.
Voor meer info en onze agenda, bezoek onze site:

www.mabclub-texel.nl

U zult begrijpen dat dit alles alleen mogelijk kan worden
gemaakt met medewerking van vele vrijwilligers en
sponsoren. Ik kan het dan ook niet genoeg benadrukken
DANK! aan iedereen die onze club een warm hart
toedragen en altijd voor ons en onze leden klaar staan!

Onze planning voor komend jaar;

Autocross Texel organiseert voor haar 5 klassen
(Junioren, Bangerstox, rodeo, vrije standaard en stockcar
formule 1) 3 trainingsdagen, de 3e zondag in juni de
“eerste cross” en half juli “het speedweekend” waar we
verwachten, 240 auto’s uit het hele land met een aantal
toppers uit Engeland aan de start hebben en
vele duizenden toeschouwers en fans op de dijk.

06-293 840 48

0222-315 627
0222-319 478

Voor u ligt het clubblad van één van Texelse grootste
verenigingen, de Motor- Auto en Bromfietsclub Texel.
Wij tellen meer dan 500 leden die actief zijn in onze
5 sectoren; autocross, motorcross, trial, puzzelrtitten
en karting. Dit jaar verspreiden wij het clubblad via de
Texelse Courant om Texelaars op de hoogte te brengen
van het reilen en zeilen binnen onze club. 2021 moet
namelijk een mooi jaar worden, we zijn in 1946 opgericht
en dat betekent dat we 75 jaar bestaan. Dat moet gevierd
worden!

Alle vrijwilligers en sponsoren van onze 5 sectoren zijn
er weer klaar voor, om net als elk jaar, ook komend
jaar onze leden en duizenden toeschouwers en fans
onvergetelijke dagen te bezorgen.

TRIALCOMMISSIE
Interim sectorhoofd trial		
Olaf de Porto		
Johan van der Ster 					

75 jaar MAB Club Texel

Echter met de huidige stand van zaken omtrent het
virus wordt alles wel spannend en onzeker. Wat gaan we
plannen en organiseren? En wat gaat er door? Natuurlijk
zijn de data van onze 3 grootste wedstrijden bij onze
vergunning gever (Gemeente Texel) bekend. Deze dienen
altijd in oktober voorafgaand het nieuwe jaar op de
Texelse evenementenkalender te zijn aangemeld.

MOTORCROSSCOMMISSIE
Frans Coevert		
Otto Goenga		
Bonnie Klein Woolthuis
Leo Witte			
Marco Witte		
Pascal Veenstra		
Sander Witte		
Tjarko Stolk		
Dennis Veenstra		

Voorzitter

Motorcross, hier kan je elk weekend vrij trainen, naast

Ik wens u veel leesplezier in het clubblad, wat inmiddels
uitgegroeid is tot een professionele glossy met mooie
verhalen van onze (bestuurs)leden, vrijwilligers en
betrokkenen. Ik wens iedereen een mooi sportief,
spectaculair en vooral gezond 2021 en hoop jullie snel
te zien op één van onze banen.

Menno Koorn
Voorzitter

een aantal trainingsdagen met professioneel ingehuurde
trainers organiseren wij onze 8 clubwedstrijden. Indien
mogelijk 1 wedstrijd bij een bevriende club aan de vaste
wal. Met als afsluiting aan het eind van het seizoen, ons
grote motorcross evenement “de Gerrit Zijm 4 uurs cross”
met vele rijders uit het hele land.

Trial, deze sector heeft vorig jaar weer een aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen. Ook hier kan je net als bij
de motorcross elk weekend vrij trainen. Naast een paar
onderlinge wedstrijden hebben de vrijwilligers van deze
sector al een aantal jaar achter elkaar het Nederlands
kampioenschap trial voor de jeugd naar ons eiland
weten te halen.
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FEDOR VAN ELK

PETER KOORN

Penningmeester

Een treurig jaar voor de penningmeester…
Waar we begin maart nog hoopten dat we als MAB van
Corona niet zo heel veel last zouden krijgen kunnen we aan
het eind van het jaar de, helaas, negatieve, balans opmaken.
Het is namelijk een tamelijk simpel rekensommetje: als
we onze vaste evenementen en wedstrijden niet kunnen
verrijden kunnen we de vaste kosten niet ophoesten. Dat
geldt voor alle disciplines binnen de MAB. Gelukkig hebben
we de afgelopen jaren een mooie buffer opgebouwd
waarmee we dit slechte jaar hebben kunnen opvangen.
Toch hebben we niet stilgezeten. Ondanks de onzekere
tijden hebben we besloten om van de nood een deugd
te maken waarbij zowel de motorcrossbaan als de
autocrossbaan stevig zijn en worden aangepakt, zodat
we, als we weer mogen, letterlijk en figuurlijk vol gas
kunnen geven.
Uiteraard gaat dit gepaard met flinke investeringen,
maar wij zijn van mening dat de club er is om de leden te
faciliteren en niet om op ons geld te gaan zitten. Gelukkig
worden we bij de werkzaamheden gesteund door vele
vrijwilligers en door diverse Texelse bedrijven die ons onder
zeer gunstige voorwaarden of zelfs gratis ondersteunen.
Ik heb het hier al vaker genoemd, maar zonder deze
ondersteuning zou het voor de MAB financieel onmogelijk
zijn om onze accommodatie op topniveau te houden.

Secretaris
Ondanks de huidige omstandigheden houden we de moed
erin. Waar mogelijk wordt de baan zo veel mogelijk gebruikt
en proberen we onze leden te laten rijden. Tevens valt het
me op dat ook in dit bijzondere jaar de stijging van ons
ledenaantal blijft doorzetten. Daarnaast moeten we ons
beseffen dat we als MAB de boel gewoon heel goed voor
elkaar hebben. Er ligt een prachtig terrein waarmee we
nog jaren vooruit kunnen en waar we in “normale” tijden
voldoende middelen kunnen genereren om onze club op
een financieel gezonde manier nog tot in lengte van jaren
in de benen te kunnen houden. Ik ben er van overtuigd
dat we door te blijven investeren de toekomst van de club
kunnen zekerstellen en dat er nog vele mooie evenementen
op ons terrein (en daarbuiten) zullen worden verreden.
Hopelijk wordt 2021 een jaar van ommekeer, waarin we
het grootste deel van onze evenementen weer kunnen
organiseren. Of dat op dezelfde wijze zal gebeuren als
we gewend zijn zal de tijd uitwijzen, maar ik weet zeker
dat als het zover is alle vrijwilligers en onze faciliteiten er
weer klaar voor zijn om er een prachtig seizoen van te
maken. De hoop is dat ik dan volgend jaar een (financieel)
positiever stukje uit de hoge hoed kan toveren.
Voor 2021 wens ik iedereen vooral veel gezondheid en
hopelijk veel rijplezier toe.

Fedor van Elk		
Penningmeester

Garage Rentenaar
Erkend Opel Reperateur
onderhoud alle merken
verkoop nieuw en gebruikt
autoverhuur
leasing
ruitenservice
aircoservice
schadeherstel
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Bernhardlaan 200 1791 XJ Den Burg
tel. 0222-318 000 www.opelrentenaar.nl

RENTENAAR
Den Burg, Bernhardlaan 200 T 0222 31 85 89 www.profile.nl/texel

Mijn naam is Peter Koorn en ben sinds 2017 de secretaris
van de MAB club. Ik hou wel van organiseren besturen en
regelen, dus kan ik m’n ei helemaal kwijt bij de MAB Club.
Stilzitten komt niet in m’n woordenboek voor, dat kan altijd
later nog wel (denk ik). Het laatste klusje voor dit jaar is het
opmaken en verspreiden van het clubblad. Dit jaar doen we
het iets anders, we verspreiden hem over heel Texel via de
Texelse Courant. Het lijkt ons goed om onze eilandbewoners
op de hoogte te houden van onze mooie takken van sport.
Want met meer dan 500 leden, heeft iedereen op texel wel
een ‘nichtje of neefje’ die betrokken is bij de MAB Club.

"Zo is de autocrossbaan
weer mooier geworden en
praktischer ingericht"
Het zorgt voor een stukje exposure vanuit de MAB Club
en wellicht maakt het mensen enthousiast om ook eens
mee te doen aan een MAB activiteit. Met 5 disciplines
binnen de MAB Club, is er voor ieder wat wils toch?
En daarnaast krijgen onze adverteerders en sponsoren
wat extra aandacht met de verspreiding over heel Texel.

De puzzelrittencommissie is achter de schermen bezig
met een nieuwe invulling van de puzzelritten, zodat ook
deze sectie weer kan groeien in aantal deelnemers.
Het groepje enthousiaste trialleden is dit jaar ook gegroeid,
door een clubje enthousiastelingen van de vaste wal die
regelmatig naar Texel komen. Op hun eigen circuit aan de
hoofdweg kunnen ze aan hun stuurmanskunsten blijven
werken.

Helaas zijn er dit jaar geen autocrossen verreden, maar
wordt er wel keihard gewerkt aan de baan en terrein om
spik en span te krijgen voor 2021. Met de inzet van een
aantal vrijwilligers is er in korte termijn een heleboel werk
verzet. om nog sneller manches achter elkaar af te werken.
Petje af voor deze vrijwilligers die het toch weer mogelijk
maken.

Zelf ben ik druk bezig geweest met de ledenadministratie en
digitaliseren van de club. Het scheelt enorm veel werk om
zoveel mogelijk digitaal te verwerken. Zo kan ieder MAB lid
binnen z’n account op de website het lidmaatschap afgeven,
adres wijzigen of inschrijven voor wedstrijden en trainingen.
Door de Corona maatregelen heeft dit een versnelling
gekregen en werken de autocross en motorcross inmiddels
volledig online qua inschrijving. Geen contant geld meer en
besparing van vele vrijwilligersuren zijn het resultaat van de
digitalisering.

Ook de motorcrossbaan is onder handen genomen, waar
Frans Coevert verder in dit clubblad over zal schrijven.
Zo zitten we dus nooit stil bij de MAB Club. Het kan altijd
beter, veiliger en mooier!

Kortom, we zitten nooit stil bij de MAB club en kijken altijd
naar verbeteringen ten goede van de leden en club. Hopelijk
hebben we dan ook volgend jaar weer iets om over te
schrijven!

De sectie karting groeit enorm hard. Karten is hot en
dat merken we in aantal jeugdleden en volwassenen die
wekelijks op het circuit in Den Burg hun rondjes rijden.
Ik zal hier verderop in het clubblad nog iets over schrijven.

We gaan er weer een mooi
seizoen van maken en hopelijk
kunnen we weer veel mensen
enthousiast maken voor één
van de MAB gerelateerde sporten.

De puzzelritten zijn zichzelf aan het herontdekken,
helaas zijn er dit jaar (nog) geen ritten gepland.
Maar hopelijk kunnen we eind december nog een keer
puzzelen met in achtneming van de Corona maatregelen.

Peter Koorn
Secretaris
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AUTOCROSS
2020...

Prettige vakantie
in het noorden van Texel

OTTO GOËNGA

Sectorhoofd motorcross
Motorcrosspraat

Helaas hebben we door alle Covid-19 perikelen alle
trainingen en crossen moeten annuleren. En dat voelt nog
steeds niet goed. Een andere keuze dan dat was er niet.
Maar we hebben niet stil gestaan, de baan is volledig
aangepast en zaken welke op ons verlanglijstje stonden zijn
bijna allemaal uitgevoerd, een korte opsomming van alles:

Betaalbare bungalows
en vakantiehuizen
De Muy verhuurt accommodaties voor 2 tot 12
personen. U heeft keuze uit bungalowparken bij
De Slufter en de vuurtoren. Pluspunten? De
grote tuin én unieke inrichting. In De Cocksdorp
en de polder staan onze vrijstaande vakantiehuizen. Zoek en boek uw favoriete plekje!

Bocht 3 en 4 zijn volledig aangepast, de ronding welke
er is aangebracht zou alles nog veiliger moeten maken,
in bocht 4 is een grote toegangspoort gemaakt voor de
tractoren en kilvers.
De dijken zijn verbreed waardoor er meer plaats is
om publiek de ruimte te geven.

www.demuy.nl

De dijken zijn verhoogd, welke een jaar zo moeten
blijven om ze te laten inklinken. Hierna zullen er tribunes
op gemaakt worden, zodat er over elkaar heen gekeken
kan worden.
Stroomvoorziening in de pits word nog aan gewerkt,
zodat toiletten en douche 's nachts open kunnen blijven.

Heel veel dank aan alle vrijwilligers!

Kortom we zijn bijna klaar voor de start van 2021 en daar
staat veel te wachten. Een cross in juni en een weekeinde
in juli. Maar de MAB bestaat 75 jaar en achter de schermen
wordt er hard gewerkt aan een volledig programma. Via de
website zullen we iedereen op de hoogte houden zodra er
zaken definitief worden.
We wensen een ieder een rustige, veilige en gezonde
jaarwisseling, en hopelijk een heel sportief 2021

Paul Kaak
Interim sectorhoofd
Autocross

Ruud Weijers
Sectorhoofd Autocross
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Otto’s 2wielershop
Bernhardlaan 174
Den Burg, Texel
0222 - 322 552
www.otto2wielershop.nl

Normaal gesproken rond deze tijd van het jaar hebben we
een heel motorcross-seizoen met afsluitend de 4-uurscross
achter de rug, maar dit jaar liep het anders. In maart
kwam Corona ook in Nederland, één week voor onze 1e
motorcrosswedstrijd van het seizoen 2020. We besloten
na veel overleg, om deze wedstrijd niet door te laten gaan.
We hebben heel erg getwijfeld, maar achteraf gezien een
wijs besluit.
We zijn de hele winter 2019-2020 druk geweest met
de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De grote
crossbaan hebben we volledig op zijn kop gezet, compleet
andere baan is het geworden met betere waterafvoer,
nieuwe layout, nieuwe schansen en een extra vijver. We
waren net twee weken voor de 1e geplande wedstrijd klaar.
Gelukkig konden we na een paar weken wel weer trainen.

Hij zet zich altijd voor 200% in. Hij heeft een MAB-clubhart.
Is altijd voor de club bezig, of het nou de motorcross of de
autocross is. Hij verzet veel werk aan de baan. Hij heeft veel
voor ons betekent. P.S. heb hem vertelt dat hij één jaar rust
mag nemen en dan weer 9 jaar bij ons kan komen, haha.
Gelukkig hebben we in Bonne Klein Woolthuis een nieuwe
sectorhoofd motorcross gevonden.

Om ons aan alle Corona-regels te houden vergt wel veel
extra werk. We hebben meer mensen nodig om alles in
goede banen te lijden. Maar ja, je wilt je leden ook niet
teleurstellen. We zien dat het steeds druk is met trainingen.
We mogen 40-crossers in totaal laten rijden en we zitten
vaak vol, dus dat is super.

Naast Frans stopt ook onze voorzitter Menno Koorn
er mee. Hem gaan we ook zeker missen. Hij heeft veel
betekent voor de MAB. Je zag hem overal, bij de karting,
motorcross, puzzelritten, trial en de autocross. Overal droeg
hij zijn steentje bij, of het nou vlaggen. Gelukkig ging het
voorzitterschap hem beter af dan het autocrossen zelf…..

3 en 4 juli hebben wij nog 2 trainingsdagen georganiseerd
voor onze leden. De trainingen werden verzorgd door Jan
van Hastenberg, Marco Super en Christiaan Dignum. Door
de Corona-maatregelen konden er maar een beperkt aantal
rijders meedoen en konden we de gezamenlijke maaltijd niet
door laten gaan. Ondanks alles was het een zeer geslaagd
trainingsweekend. Daarom kregen van onze leden of we niet
vaker een trainingsdag wilden organiseren in deze rare tijd,
dus eind september hebben wij nogmaals een trainingsdag
georganiseerd. Ook deze was weer supergeslaagd. Op
dit moment proberen we zondag 27 december ook nog
een trainingsdag te geven, maar dat is afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Ga er maar aan staan, voorzitter van de MAB-club. Je kunt
nooit iedereen tevreden houden, want de beste stuurlui
staan altijd aan wal…. Bedankt voor alles Menno.
Mijn pen is bijna leeg en mn klauw doet zeer genoeg zo.
Ik wil iedereen bedanken, het hele bestuur, de commissies
en zeker onze vrijwilligers. Zonder hen geen MAB-club Texel.
Ik wen iedereen een goed crossjaar 2021 toe en
het belangrijkste: Blijf gezond allemaal.

Otto Goënga
Sectorhoofd motorcross

En we hadden dus ook geen 4-uurs cross. Heel jammer dat
dit spektakel niet door kon gaan. Maar we hopen dat we
volgend jaar wel weer mogen. Dan bestaat onze club ook
75 jaar, dus kunnen we er weer wat speciaals van maken,
maar dat is nog even afwachten.
Dan het laatste, mijn rechterhand van de motorcrossafdeling stopt ermee. Helaas zitten er alweer 9 jaren op
voor hem. Zijn naam is Frans 'Tuimelaar' Coevert. Ik zal
hem zeker missen, een man van woorden en daden.

Frans
Coevert
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FRANS COEVERT

Sectorhoofd motorcross
Laatste klus in dit theater.
Tja, ik ben al een jaar overtijd. Het was eigenlijk de
bedoeling om in maart 2019 het stokje over te dragen als
sectorhoofd motorcross en bestuurslid van de MAB Club
Texel, maar COVID-19 gooide bij veel dingen behoorlijk roet
in het eten zoals een ieder weet. En ja wat een bijzonder jaar
is het geweest, alle motorcrosswedstrijden konden geen
doorgang vinden. Acht stuks, van maart tot oktober zou
het seizoen geduurd hebben en dan als klap op de vuurpijl
ook de Gerrit Zijm 4 uurscross. Geen van dat ging door.
Gelukkig kunnen onze motorcrossleden wel vrij trainen in
het weekend maar dan wel onder de maatregelen van het
RIVM en gemeente Texel. Het was wel improviseren, maar
we hebben het nu goed voor elkaar. De rijders moeten zich
van tevoren aanmelden met hun gegevens, mogen één
begeleider meenemen, moeten ruim parkeren en natuurlijk
de 1,5 meter. Dat gaat hartstikke goed en je hoort dan ook
niemand klagen. Men is blij dat de hobby beoefend kan
worden en daar faciliteert de MAB Club in.
Stilzitten was er dan ook niet bij en dat is maar goed ook,
want anders roest je vast. De motorcrossbaan hebben
we een geheel andere lay-out gegeven, de baan is eerst
uitgetekend door Ronald Zijm. Met zijn jaren lange ervaring
in deze sport leek ons dit een goeie optie, dank hiervoor
Ronald. De baan is langer geworden en technischer.
Jeroen Schouwstra heeft het parcours op de centimeter
nauwkeurig uitgemeten met zijn GPS stok en deze gegevens
in de apparatuur van de kraan van de Firma Smit gezet. Zo
kon Bart Schreurs met de kraan de baan een nieuw uiterlijk
geven. Ook hebben we van deze tijd gelijk gebruik gemaakt
om de baan op te hogen. Firma Smit stelde prachtige grond
ter beschikking en zo konden wij de baan met ongeveer 800
kuub verhogen. Hierdoor kunnen we de baan in de natte
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winter maanden langer openhouden. Van Liere Grondwerk
boog zich over de water afvoerpijpen die we hebben
vernieuwd en vergroot in de diameter, zodat het water
huishouden nu goed voor elkaar is.
De vernieuwde baan is met groot enthousiasme en
complimenten van rijders ontvangen. En dat is natuurlijk
erg leuk als er veel werk is verzet en daar doe je het
voor. Met dank aan Ronald Zijm, Sebas van Liere, Patrick
Schreurs, Loonbedrijf Texel Sun, Loonbedrijf Smit, Jeroen
Schouwstra en Loonbedrijf Smit.
Ja en omdat we toch geen wedstrijden hadden en iets
meer tijd over hadden zijn we aan de stalen wand van de
autocrossbaan begonnen. Het stuk tussen bocht drie en
vier was erg slecht en moest vervangen worden. De oude
plaat van 4mm en de rongen die er achter staan, waren
verbogen en stonden naar binnen toe. Ook hebben we de
radius aangepast van de wand, zodat nu het rechte stuk
tussen bocht drie en vier ook rond loopt. Dit was al een
wens die we al vele jaren voor ogen hadden, omdat er geen
trainingen en wedstrijden konden worden georganiseerd
was er nu tijd en ruimte en zo geschiede het. Dus op zoek
naar oude schuur spanten en balk materiaal voor achter de
stalenwand. De platen van 1,25m hoog x 6m lang kwamen
bij Damen Shipyard vandaan met een mooie korting (dank
Koen) en de platen zijn nog een keer zo dik als de oude.
Maar eerst slopen, met een groepje (oud) crossers/monteur
het veiligheidshek weggehaald en de railing keurig aan
de kant gelegd. Onder de middag heerlijk vis met patat
gegeten, die werd gesponsord door Vispaleis van der Star.
Met dank aan: Jaap Boersen, Frans Stolk, Piet Scholtanus,
Dirk Barends, Jacco Gieles, Pieter Dogger, Giel koorn en
Luuk Witte.

"Als ieder een klein beetje doet,
doen we met ze alle heel veel"
Kees van Liere was geheel in zijn nopjes met de kraan van
de Firma Tatenhove. Hij scheurde de platen met vereende
kracht van zijn plek, het was een mooi spektakel om te zien.
Jacco Veeger zorgde met de grote kraan van Smit dat
de beton elementen aan weerskanten vrij van de grond
kwamen en maakten de opening voor de nieuwe coupure.
Sebas van Liere verzorgde met zijn bobcat met levelbak
voor een vlakke en uitgelaserde ondergrond, zodat de
betonelementen vakkundig door Kees in de nieuwe ronding
gezet konden worden. Om vervolgens met een mal die
aan het betonelement hangt, de stalen balken, voor achter
de stalenwand, met een trilblok de grond in te trillen. We
hebben ongeveer 90 palen van 4,5 meter lang, een goede 3
meter de grond in getrild.
Toen moesten de stalen platen er weer tegen aan worden
gedrukt. Hierbij werd gebruik gemaakt van de kraan van
Firma van Tatenhove.
Barry Boersen en Barend Terpstra waren verantwoordelijk
voor het laswerk. Er is gekozen voor een extra coupure, zo
kan het rijdend materiaal, wat altijd op het middenterrein
stond, in deze coupure opgesteld worden. Hierdoor kan het
publiek vanaf de dijk de baan in zijn geheel overzien. In deze
coupure komt een poort 9 meter breed, de stalen balken die
hiervoor nodig zijn, werden gratis ter beschikking gesteld
door de Firma Blokdijk.
Jaap Zijm, Barend Terpstra en stageloper Thijmen Pol, van
Damen Shipyards, zorgde voor het vakkundig draaiwerk

in de platen voor de scharnierpunten. Hier komt de poort
in te hangen en deze scharnieren zijn onderhoudsvrij.
Aankomende maanden gaan we op de zaterdagen weer
lekker verder met deze werkzaamheden, zodat we van het
voorjaar op tijd klaar zijn als de trainingen weer beginnen.
Want het is wel zo “Als ieder een klein beetje doet, doen we
met ze alle heel veel’’ En we gaan ervan uit dat we volgend
jaar gewoon weer gaan crossen.
Met grote dank aan: Firma Tatenhove, Van Liere Grondwerk,
Loonbedrijf van der Star, Damen Shipyards, Kees en Sebas
van Liere, Gebr. van ’t Hek, Jeroen Schouwstra, Barend
Terpstra, Barry Boersen, Jaap Zijm, Arjan Koorn, Dirk
Barends, Thijmen Pol, en ieder die ik vergeten ben.
In de eerste zin van dit verhaal begon ik met “een jaar
overtijd”, het is mooi geweest. 10 jaar sectorhoofd en
bestuurslid, maar dit heb ik met erg veel plezier gedaan. Het
was een voorrecht om dit te mogen doen bij zo’n prachtige
vereniging, want neem van mij aan dat zie je ook wel eens
anders bij verenigingen. Ik hoop dat mijn opvolger, Bonne
Klein Woolthuis samen met Otto dit werk de aankomende
jaren met veel plezier gaat doen. Verder dank ik iedereen
voor het vertrouwen: Het bestuur, de leden, motorcross
commissie, vrijwilligers en natuurlijk niet te vergeten me
maatje (Ottje) Otto Goënga ook sectorhoofd voor de fijne
samenwerking.
Verder wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond
nieuwjaar.

Frans Coevert
Sectorhoofd motorcross
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JACCO BOERSEN

Sectorhoofd puzzelritten
Puzzelritten 2020
De meeste puzzelrit-actie dit jaar vond plaats op
zondag 16 februari. Vijftien teams hebben meegedaan
aan een test-puzzelrit. Met deze rit wilden we bekijken
of de puzzelritten uitdagender kunnen worden gemaakt
voor experts en toegankelijker voor nieuwkomers.
De meningen waren verdeeld, het is leuk nieuwe
elementen toe te voegen maar de huidige ritten zijn
zo slecht nog niet. De feedback nemen we mee en we
willen de teams nogmaals bedanken voor hun deelname.
De voorjaarsritten werden door de corona-maatregelen
afgelast. Zodra de najaarsritten zouden beginnen, begon
helaas ook de tweede golf.

Om het puzzelritten jaar toch met een rit te kunnen
afsluiten, staat er op 20 december de Kerstrit gepland.
Om te voldoen aan de corona-regels zijn de inschrijving
en prijsuitreiking in een andere vorm gegoten. Inschrijving
kan online in de weken voor de rit op de MAB website.
De prijzen worden aan het einde van de middag bij de
winnaars thuisbezorgd.
Ook al is er dit jaar minder puzzelrit-actie geweest,
hierbij willen we alle puzzelrit vrijwilligers bedanken
voor hun inzet. Tot bij de Kerstrit!

Jacco Boersen
Sectorhoofd puzzelritten

Zo win je een puzzelrit
Eeuwige roem en mooie prijzen mee naar huis, dat wil toch iedereen, maar hoe win je?
Een puzzelrit wordt gewonnen door het team met de minste strafpunten. Ieder team start de rit
met nul strafpunten. Er zijn twee onderdelen waar je tijdens de rit punten op kan verliezen: op verkeerde tijden
aankomen en verkeerde letters opschrijven. Uiteindelijk heeft je score in de basis te maken met hoe goed je de
juiste route hebt kunnen vinden. Hieronder vind je een korte uitleg en tips om een puzzelrit te winnen.

aan zee - zomers - Lekkers
Events - Verhuur - Op Weg

INTERNET
TELEFONIE
INSTALLATIE
MOBIEL
HARDWARE

Bernhardlaan 170D
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Als eerste is het van belang om de juiste route te rijden. Deze route is tussen de 25 en 40 kilometer lang. Hoe deze loopt
kom je te weten via een routebeschrijving op papier die je bij de start krijgt. Op deze beschrijving staan aanwijzingen als
'eerste weg rechts', 'kruising oversteken' en 'na 4e lantaarnpaal links'. Daarnaast kunnen er aanwijzingen op bordjes in de
berm staan, zoals een bordje met de tekst 'DLW', wat aangeeft dat deze weg doodlopend is en daarom niet meetelt voor
de puzzelrit. Alle regels en uitzonderingen zijn tijdens de rit op te zoeken in het puzzelritten reglement.
Zoals in de inleiding staat kan je op de eerste plaats punten verliezen door op de verkeerde tijd bij een tijdcontrole aan te
komen. Tijdens een dagrit moet de gehele route met een gemiddelde snelheid van 30 km/uur verreden worden. Ten allen
tijden precies 30 rijden gaat je niet lukken door onder andere bochten, rotondes of fout rijden. Het is daarom beter om de
gemiddelde snelheid te bepalen aan de hand van de afstand en de tijd die je gereden hebt. 30 km/uur betekent dat je 1 km
aflegt per 2 minuten. Wanneer je de juiste route gevolgd hebt van bijvoorbeeld 35 kilometer, zorg je dat je op precies 70
minuten vanaf de start bij de tijdcontrole aankomt. Iedere minuut die je eerder of later aankomt zorgt voor 1 strafpunt.
Op de tweede plaats kan je punten verliezen door verkeerde letters op te schrijven.
In de berm langs de route kom je meestal tussen de 2 en 10 rode borden met een letter
tegen. Liggen ze langs de juiste route, dan schrijf je ze op en gebeurt er niets. Wanneer
je per ongeluk verkeerd rijdt of door de rit-uitzetter in een foute route wordt geluisd,
kan je foute letters tegenkomen. Als je deze opschrijft krijg je 30 strafpunten per letter.
Een derde optie is dat je op de juiste route een letter over het hoofd ziet en deze niet
opschrijft, dit geeft ook 30 strafpunten per letter.
Eitje toch? De juiste route vinden, 30 km/uur gemiddeld rijden en geen letters missen.
Toch gebeurt het zelden dat een team met nul strafpunten finisht. De hoeveelheid
strafpunten worden na de finish voor ieder team berekend door het computerprogramma van Aris, en degene met het minst aantal strafpunten wint de rit.
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PETER KOORN
Sectorhoofd karting

“Even het
gas eraf“

Op dit moment ben ik samen met Wouter Kuip sectorhoofd
van de afdeling karting. Nadat mijn stockcarcarrière ten
einde was, ben ik overgestapt naar een kart. Zo kan ik
alsnog mij energie en fanatisme kwijt op de baan.
En ik ben niet de enige die enthousiast is geworden, er
komen namelijk wekelijks nieuwe leden bij de karting.
Op dit moment zijn er meer dan 50 actieve leden binnen
de afdeling karting. Kinderen en volwassenen, allemaal
worden ze enthousiast van het spelletje. De kinderen
worden opgeleid door Wouter van de Kartschool Texel.
Zodat ze veilig hun eerste rondes kunnen maken.
De volwassenen helpen elkaar op weg, er wordt
iedere zondagochtend getraind. De kinderen trainen
op zaterdagochtend en in de zomermaanden op
woensdagavond. Zo kunnen we de veiligheid
garanderen en wordt het niet te druk op de baan.

BOUTIQUE HOTEL TEXEL
Est. 1963

www.hoteltexel.nl

Lijkt het je ook leuk om eens te proberen in een
professionele kart? Neem dan eens contact met mij of
Wouter op. Er zijn altijd wel karts beschikbaar om eens
te proberen, geheel vrijblijvend kun je dan eens kijken
of het wat is voor je.
Op de Texelse baan wordt voornamelijk getraind en
zo nu en dan een wedstrijdje georganiseerd. Voor het
echte werk gaan we regelmatig met een aantal leden
naar de vaste wal om een wedstrijd te bezoeken. Deze
banen zijn vaak wat langer en zorgen weer voor nieuwe
uitdagingen. Dit jaar zijn we met de Texelse leden naar
Emmen geweest voor de NXT wedstrijd, een supergezellig
weekend met volwassenen en kinderen die het hele
weekend konden rijden. Er gingen een aantal mooie
bekers mee terug naar het eiland.
We hopen dat het Coronavirus snel achter de rug is, dan
kunnen we weer wedstrijden afwerken in 2021. Op dit
moment wordt er hard gewerkt aan een kalender voor
2021. Blijf onze website in de gaten houden hiervoor,
of kom dus gezellig eens kijken op de zaterdag- of
zondagochtend.

Peter Koorn
Sectorhoofd karting
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Wanneer wordt er gereden?
Er wordt iedere zondag vrij gereden op de kartbaan
in Den Burg van 9.00 tot 12.00 uur. Op woensdag
worden er trainingen verzorgd voor kinderen,
door Wouter Kuip van de Kartschool Texel.

Wat kost een kart?
Afhankelijk van een kinderkart of volwassenenkart,
kost een tweedehands kinderkart tussen de € 300,en de € 600,-. Een 2e hands pro-kart voor volwassenen
kost tussen de € 700 en de € 1.200,-.

Schade?

Wat moet ik verder aanschaffen?
Om te kunnen karten heb een licentie nodig, dit is
een verzekeringsbewijs. De kosten voor een licentie
bedragen € 100,- per kalenderjaar. Per zondag betaal
je € 10,- aan baanhuur. Verder heb je een overall,
rib-protector, helm en handschoenen nodig.
Dit kun je ook 2e hands aanschaffen.

Wezenland 6 • 1791 AZ • Den Burg • Telefoon 313111
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FAMILIE BAKKER

3 generaties in de motorsport
Het was opa Cees die in de jaren tachtig actief was in de
4x4 offroad wedstrijden. Al die jaren met geprepareerde
Mitsubishi Pajero’s. De wedstrijden waren te vergelijken
met rally rijden of zoals rallyraids zoals bijvoorbeeld
Parijs Dakar. Alleen is een echte deelname aan Dakar
ondanks vergevorderde plannen er nooit van gekomen.
Maar onverdienstelijk was Cees zeker niet. In de 10 tot
15 jaar zijn er vele overwinningen geweest waaronder de
overwinning van het Europees kampioenschap rallyraid.
Een andere mooie overwinning was de Veronica strandrace
in Scheveningen welke destijds live uitgezonden werd op
televisie. Dit was ook de tijd dat Jan de Rooij met zijn Turbo
Twin over het zelfde strand raasde.
Voor mij als opgroeiend jochie van een jaar of zes was dit
een prachtige tijd. We woonden toen nog in Brabant midden
in de Drunense Duinen. Elk weekend en alle avonden
waren er mannen aan het sleutelen aan de rallyjeep of
ze hadden weer een Mitsubishi in de Telegraaf gevonden
welke ze kochten voor de onderdelen of het opknappen.
De gebruikte Pajero’s met of zonder schade werden de
inkomstenbron om de hobby te bekostigen. Destijds had
Cees ook al Goodyear als sponsor en de techniek van
de auto liep al ver vooruit met een programmeerbaar
injectiesysteem, verstelbare schokbrekers, aangepaste
versnellingsbak en een dikke 300pk. Dat was voor die tijd
niet niks.
Toen ik een jaar of zes was kreeg ik mijn eerste crossmotor.
Een Italjet 50cc. Een oud beestje maar prima om het op te
leren. Later gingen we naar Pierre Carstmakers (destijds
geen onbekende in de motorcrosswereld). Hier ruilden
we de oude Italjet in voor een ongeveer even oude Honda
80cc lage wielen. Met dit motortje heb ik heel wat paden
in de Drunense Duinen verkend (toen kon dat nog). Met
een extra tankje benzine al rijdend door het bos naar een
motorcrossbaantje aan de andere kant van de duinen.
Dit baantje was gemaakt op een oude vuilstort en bestond
eigenlijk van voor tot achter uit wasbord. Hier heb ik leren
rijden.
In 1990 kochten mijn vader en moeder Hunsingo aan de
Postweg en toen verhuisden we met zijn allen terug naar
Texel. Ik heb toen mijn eerste Kawasaki 80cc hoge wielen
gekregen, want op Texel was een mooie crossbaan. Vanaf
die tijd reed ik alle motorcrosswedstijden bij de MAB en af
en toe een uitstapje naar de overkant. Super gezellig was
dat altijd. Ik was niet een hele goede crosser, de starts en
het wasbord waren mijn specialiteit. Een rondje op kop,
en daarna ging het kaarsje uit. Conditie was de bottleneck.
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Toen ik eindelijk 18 was ging de zwarte Kawasaki met
nummer 10 in de verkoop en was het einde motorcross
carrière want ik ging autocrossen. Mijn eerste crossauto was
net als de Italjet een Italiaan namelijk een Fiat Ritmo 130TC
voor 700 gulden overgenomen van Niels Huisman. Dit was
een vrijestandaard auto, want de vrije standaardklasse
was de enige klasse voor mij. Dit was voor de eerste auto
best een aardige auto, maar wel erg lomp en zwaar en de
versnellingsbakken en draagarmen waren een drama, maar
de motor was best een beest. Na twee seizoenen met de
Abarth te hebben gereden kwam het eerste nieuwe frame
van een Volkswagen Sirocco gebouwd door Gertjan Dijkstra
en Yne Wiebe Terpstra. Een redelijk standaard 2.0 16v
motor met standaard bak er in en bielstein schokbrekers
eronder. Met deze auto heb ik denk ik wel de meeste
wedstrijden gereden. De mooiste vond ik toch wel de
wedstrijden op Callantsoog. Als ik niet elke manche een
keer over de kop ging kon ik daar redelijk meekomen.
Ook de wedstrijden op Sint Maarten waren prachtig.
De laatste cross op Harkenbuurt ging ook al een stuk
beter met deze auto, ik stond op het punt om de finale
te winnen, maar helaas de laatste bocht over de kop.

Druk met de zaak, altijd aan het werk en geen hobby meer.
Er was toch wel een beetje gemis van een leuke hobby.
Ik was nog wel verbonden aan de MAB als keurmeester
voor de vrije standaardklasse en hielp Sander Huysman en
Arnoud Schrama nog af en toe in de schuur of tijdens de
cross. Maar meer dan dat eigenlijk niet. Inmiddels had ik
ook al 3 zoons. Stijn (9), Fedde (8) en Jort (4). En als vader
die altijd iets met de motorsport heeft gehad vindt je het
natuurlijk super leuk om dat over te dragen op je kinderen.
Stijn: Ik was zeven toen ik voor de eerste keer ging proberen
in een kart van Wouter. Gewoon op een zaterdagochtend
een paar rondjes rijden. Ik vond het wel leuk, maar wilde
daarna eigenlijk niet meer. Mijn vader vond dat best
wel jammer. Een paar maanden later kochten we toch
mijn eerste kart en ben ik op kartles gegaan bij Wouter.
En dat vond ik hartstikke leuk. Sindsdien ben ik elke
zaterdagochtend aan het karten op de Texelse kartbaan
en in de zomer ook op woensdagavond.

Pech in de finale bij de Texelse crosswedstrijden zal me mijn
hele cross carrière in de weg zitten, maar niet die ene keer.
De allereerste Finale op de Eierlandse klei heb ik gewonnen.
Wat was ik toen intens gelukkig, ik stond te shaken op mijn
benen zo blij was ik toen. Helaas was dat ook gelijk wel het
hoogtepunt. Daarna heb ik nooit meer een finale mogen
winnen op de Texelse baan. Manches won ik genoeg, ik
stond altijd wel op de eerste of tweede startrij tijdens de
finale, maar er ging altijd wel iets fout of ik werd er afgetikt
of een homokineet spatte weer uit elkaar. Door de jaren
heen heb ik nog twee nieuwe auto’s gebouwd. De laatste
was wel de beste qua techniek, je kon overal makkelijk bij
en voorzien van goede Reiger schokbrekers, aangepaste
bak en een 2.0 20v. Dit was een fijne auto en bleef eigenlijk
altijd heel. Maar toch kwam ik vermogen te kort op de lange
banen. De turbomotoren waren toch net even wat sneller.

In september gingen we met de club naar Emmen, waar
ik mijn eerste wedstrijd heb gereden. En sinds ik daar heb
gereden had ik er eigenlijk geen zin meer in om op de
Texelse kartbaan te rijden. Ik ben toen dus na weer een
aantal keer op de Texelse kartbaan gereden een half jaar
gestopt. We zouden mijn kart verkopen, maar gelukkig is
dat niet gebeurd. Op een gegeven moment hadden we
een Texelse wedstrijd, en daar heb ik dan toch nog aan
meegedaan. Sindsdien ben ik ook niet meer gestopt en
rij ik heel vaak. Inmiddels heb ik ook een nieuwe kart en
daarmee gaat het steeds beter, mijn gemiddelde rondjes
liggen rond de 30 seconden maar ook vaak daaronder. De
wedstijden op Emmen vind ik nog steeds het leukste. Vooral
ook de gezelligheid met de andere jongens, de reis en het
kamperen in de bus. En heel veel snoep eten. De wedstrijd
op Emmen was ik de snelste cadet rookie van Texel. Ik heb
dit jaar op school ook mijn spreekbeurt gehouden over
karten en kreeg een dikke 9. Het sleutelen ben ik nog niet zo
van, dat komt later wel.

Mijn laatste wedstrijd heb ik gereden in 2017 op de
sintelbaan van Blijham, helaas niet het einde wat ik me voor
kon stellen. Alle machines gingen super en stond op de
eerste plek in de startrij. Voor de start had ik al op mezelf
ingepraat, “ik kan dit, ik ga deze finale winnen” ik was zo
scherp dat ik een top start had, maar helaas, net voor de
eerste bocht barste de complete versnellingsbak uit elkaar.
Dat was voor mij ook meteen einde oefening, ik had er geen
zin meer in en heb alles verkocht. Gelukkig is de carrosserie
op Texel gebleven, Patrick Verbruggen rijdt er nu mee.

Fedde: Ik ben eigenlijk begonnen op het moment dat mijn
broer een tussenpauze had ik was toen 6 jaar. Ook eerst op
kartles. In het begin was ik ook nog niet zo snel maar het
gaat steeds beter. Ik was ook mee naar Emmen, maar was
toen nog niet snel genoeg om echt aan de wedstrijd mee
te doen. Maar afgelopen jaar ging het al een stuk beter op
Emmen. Op de Texelse baan gaat het een stuk beter en kan
ik redelijk meekomen. Mijn eerste wedstrijd was al weer een
tijd geleden op Texel. Toen regende het heel veel het hele
weekend. Ik reed bij de cadet rookies en had de meeste

punten verdiend en kreeg toen de eerste prijs. Ik zit ook op
voetbal en dat vind ik ook heel leuk. Jammer dat het allebei
op zaterdag is. Dan moet ik kiezen. Nu in de winter ga ik
wel vaker te voetballen omdat we dan wedstrijden doen.
Jort is net 4 geworden, maar zeurt al maanden mijn oren
van mijn hoofd. We hebben nog een kart over die voor hem
bedoeld is zodra hij er in past. Maar helaas komt hij nog
steeds 20cm tekort. Maar dat jochie wil zo graag net als zijn
broers lekker karten en kan niet wachten. Nu heb ik een
baby kartje voor hem gekocht en dat past precies. Jort was
zo blij dat hij nu ook eindelijk mag karten. (hij kan nog maar
net fietsen) De eerste rondjes op het erf heeft hij al gereden
en dat ging best goed. Hij heeft het sturen, gasgeven en
remmen al door. Nu maar heel veel oefenen en doorgroeien
voor een echte racekart.
Zo treden we allemaal in de voetsporen van opa Cees en
zijn we allemaal actief in de motorsport. En ik heb er weer
een mooie hobby bij. Lekker sleutelen en afstellen aan de
karts. Ik heb er straks 3 onder mijn hoede, maar ik vindt
het prachtig. En wat ben ik trots op die jongens, ik zie ze
elke keer weer flinke vooruitgang boeken. En wat was
ik trots dat Fedde zijn eerste overwinning haalde. Zulke
geluksmomentjes zijn zeldzaam en voelde net als toen
ik mijn eerste finale won, of met Macrovet mijn eerste
nationale thuiswinkel award won. Ik hoop dat ik deze trotse
geluksmomentjes nog vaak mag beleven. En de MAB club
is nog lang niet van de familie Bakker af.

Willem-Johan Bakker,
Stijn, Fedde en Jort
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Make your
own tRACK
WWW.MANTJESTORE.NL
Dorpsstraat 55, De Koog | Hogerstraat 1-5, Den Burg
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JORDI BROEKMAN
Mijn naam is Jordi Broekman Ik ben nu 8 jaar oud en kart
nu bijna 2 jaar. Vanaf heel jonge leeftijd was mijn grootste
hobby al het rijden op allerlei soorten karretjes, dit veelal
bij de opa’s op de boerderij. Bij opa Piet is dat voornamelijk
op door hem zelf omgebouwde scootmobielen en bij opa
Henk op de grasmaaier. Inmiddels maai ik overal zelf het
gras met uiterste precisie en het liefst iedere week.
Voor mijn zevende verjaardag heb ik van mijn vader
m’n eerste kart gekregen en sindsdien wil ik niets liever
dan karten, zo vaak als mogelijk. Op Texel mag de jeugd
iedere woensdagavond en zaterdagochtend rijden en ik
ben er dan ook vaak te vinden. In het najaar 2019 heb
ik me aangemeld bij Kartschool Texel van Wouter Kuip
en daar mijn kartdiploma gehaald. Dit was heel erg leuk
en leerzaam om te doen, alle basisregels en technieken
worden daar in 5 hele lesmiddagen behandeld en de
laatste dag moet er een heus examen afgelegd worden.
Met het diploma op zak mocht ik in 2020 eindelijk mee
doen aan echte wedstrijden. Helaas door de corona waren
er het afgelopen jaar weinig wedstrijden dus werden het
veel oefenwedstrijdjes met de Texelse jeugd onderling
en 1 echte NXT GP wedstrijd op het circuit van Emmen.
Dit bestond uit een compleet kartweekend met wel 4
wedstrijden en in mijn klasse (Cadet 160cc) waren wel
34 deelnemers. Hier hebben we een hele hoop geleerd
en het was erg gezellig met wel zo’n 40 tot 50 Texelaars
die er op afgingen.

Mijn vader rijdt zelf in een stockcar en doordat er dit
seizoen voor hem géén wedstrijden waren had hij
afgelopen jaar alle tijd om met mij te gaan karten en de
kart in goede conditie te houden. In 2021 wil ik heel graag
alle 6 de wedstrijden rijden van het NXT GP Dutch Open.
Een nieuwe jonge kartorganisatie die op diverse circuits in
Nederland, België en Duitsland hele leuke raceweekenden
organiseert voor jong en oud, sportiviteit en gezelligheid
staan daarbij voorop. Hopelijk vallen de datums goed met
de racekalender van mijn vader en kan ik overal meedoen.
13 en 14 februari hebben we nog een ‘zomercup’ in Assen,
deze uitgestelde wedstrijd gaan we sowieso rijden.
Enkele weken geleden hebben we een nieuwe kart gekocht
waarmee ik nog sneller hoop te gaan en onder de 30
seconden rondetijd te blijven. Verder hoop ik dat er een
hoop nieuwe kinderen komen karten zodat we op Texel
een leuke groep houden om mee te trainen en wedstrijdjes
te doen. Wil je gewoon eerst eens proberen in een echte
jeugdkart of je het überhaupt wel leuk vind, kom eens
langs op de zaterdagochtend en spreek iemand aan of
meld je bij de kartcommissie en ze regelen het! En mocht
je echt willen karten, vanaf een paar honderd euro heb je
al een leuke instap kart.
Ik wens iedereen een race achtig 2021 toe en dat er maar
weer een hoop wedstrijden mogen doorgaan!

Jordi Broekman

BOERDERIJ | ONGEDIERTE | VACHTVERZORGING | AFRASTERING

MACROVET.NL
OP TEXEL: PLANKEN | LANDHEKKEN | SCHAPENGAAS | PALEN

18

19

RAY BOOM

Voorbereiding straatwerk
Verharding realiseren | Sloot onderhoud
Riolering | Nieuwbouw
WWW.VANLIEREGRONDWERK.NL
Even voorstellen
Mijn naam is Ray Boom, ik ben 19 jaar en kom uit Egmond
aan den Hoef. Ik ben al een aantal jaar lid van de MAB-club.
Dit met veel plezier! De baan is altijd top. Er is een super
gezellige kantine, waar het aan niets ontbreekt.
Sinds ik 5 jaar oud ben heb ik alles wat maar gas geven kan
ontdekt. Begonnen met een quad waarmee ik in de kuil (ja
toen kon dat nog) mocht rijden. Hierna kreeg ik van mijn
ouders een Yamaha PW50, hier zat een bakje op waar mijn
vader een emmer zand op zette zodat ik niet om viel.
Mijn eerste motor was een derby 50cc 4t. Ik heb bij DMX
Midden gereden en op de 65cc en 85cc bij de MON.
De 85cc ook weer bij DMX Midden en hierna bij DMX Noord.
Sinds 3 jaar rijd ik op de 250cc eerst een 4 takt Yamaha en
sinds kort mijn nieuwe speeltje Husqvarna 250cc 2 takt.

Ik ben lekker aan het trainen en aan het wennen op mijn
nieuwe motor. Tot nu toe bevalt de overstap mij prima.
Wanneer ik kan trainen ga ik dan ook, en mijn vader gaat
altijd mee.
Tijdens wedstrijden zijn mijn ouders beiden altijd aanwezig.
Ze doen dit graag en zeggen altijd wij zien het als mini
vakantie het weekend weg. Ik heb ook in Italië getraind een
echte aanrader, want daar zijn ook prachtige banen. Vorig
jaar ook in Spanje wat banen ontdekt. Mooi weer, lekker
rijden en dat in de winter maanden.
Door corona zijn de regels nu aangepast en zijn er helaas
geen wedstrijden. Ik hoop volgend jaar weer heerlijk
te kunnen rijden op Texel en dat we maar snel weer
wedstrijden mogen rijden!
Een crossgroet van mij

Ray Boom

Ruimtegebrek?
Finish Box Selfstorage biedt opslagruimte voor uw inboedel, meubilair,
(winter)banden, voorraden, seizoensartikelen, noem maar op!

Wat is Finish Box?

Finish Box zorgt voor ruimte

Finish Box is een bestaand concept en
concentreert zich op de verhuur van
opslagruimte in diverse afmetingen voor
particulier en bedrijf.

Kijk eens om u heen in huis en in uw schuur.
Hoeveel materialen slaat u op die eigenlijk
sporadisch gebruikt worden maar die wel
een hoop leefruimte in beslag nemen?
Finish Box brengt daar uitkomst in!

Waar vindt u ons?
Vliegwiel 21, Oudeschild
en natuurlijk op www.finishboxtexel.nl.
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Vragen? Bel gerust! 06-13 55 77 59
of kijk op www.finishboxtexel.nl

Een aantal voordelen
altijd voordelige tarieven
optimaal beveiligd
goed bereikbaar
7 dagen per week en
17 uur per dag toegankelijk
schoon opgeleverd bij aanvang huur
efficiënt van opzet
verwarmde boxen
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TIJMEN WITTE
Mijn naam is Tijmen Witte en ben 12 jaar.
Ik deed eerst aan motorcross en op mijn tiende begon
ik met karten. Eerst ging ik een keer met een vriend mee
naar een open dag van de kartclub. Daarna heb ik een paar
keer een kart gehuurd. En toen besloten om te stoppen met
motorcross en te gaan karten. Toen na even zoeken een
kart gekocht. Toen we een kart hadden ging ik lessen volgen
bij Kartschool Texel met als afsluiting een examen
en daarna een diploma.

Bouw & Timmerbedrijf Texel

0222-310 620

Laagwaalderweg 47

info@bouwbedrijftexel.nl

1793 ED De Waal

www.bouwbedrijftexel.nl

Na een half jaar trainen mijn eerste wedstijd gereden. De
NXT GP van Texel 2018. Na de kwalificatie en 2 race’s een
gelijke puntenstand. Maar doordat ik de snelste tijd had in
de kwalificatie toch met de eerste prijs naar huis. In 2019
reed ik mijn tweede wedstrijd in Emmen.

Maar in de eerste vrije training crashte ik. Mijn kart frame
was helemaal krom. Gelukkig mochten we van iemand
anders een frame lenen. Samen met Wouter kuip heeft
mijn vader toen mijn motor op het andere frame gemaakt.
Net op tijd voor de eerste wedstrijd. Uiteindelijk won ik
alsnog de eerste prijs in het Texels klassement. Na de
wedstrijd overgestapt naar de pro-kart klasse. Daarna
heb ik geen wedstrijden meer gereden.
Kort geleden ben ik overgestapt naar de nieuwe 9pk klasse.
Aankomend seizoen wil ik heel graag weer wedstrijden gaan
rijden. Om hieraan mee te kunnen doen ben ik op zoek naar
sponsors. Mocht je het leuk vinden om mij te sponsoren,
dan kun je contact opnemen met mijn vader (Floris) via
06-293 358 37.

Tijmen Witte

WWW.AMSINGRECYCLING.NL
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BARRY BOERSEN
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Barry Boersen 28 jaar
oud woon samen met Ardine van Wijk en wij hebben een
dochter van 1 jaar. Op mijn 13de ben ik begonnen in de
juniorenklasse, dat heb ik 4 jaar gedaan en vervolgens
overgestapt naar de rodeo. Rodeo rijden vond ik wel leuk
maar mijn ultieme droom was toch altijd stockcar rijden.
Dat vond ik vanaf kleins af aan al supergaaf om te zien.
En laat het zo wezen dat mijn vader (Jaap), in die tijd dat
ik rodeo reed, een stockcar kocht om daar zelf in te gaan
rijden. Na 2 jaar ben ik gestopt met rodeo rijden en was het
de bedoeling dat ik mijn vader ging helpen met de stockcar.
Mijn vader zijn comeback na 10 jaar in de stockcar viel hem
een beetje tegen, want er was een hoop veranderd in de
stockcar wereld. Vroeger reed je met een snelle motor al
redelijk snel mee voorin, tegenwoordig moet het gehele
plaatje kloppen om voorin mee te doen. Afstelling, remmen
en het vermogen van je motor op de baan krijgen zijn
steeds belangrijker geworden.
In 2013 mocht ik eens in de stockcar van mijn vader en een
cross rijden op het heilige klei. Na enkele keren tijdens de
trainingen al eens gereden te hebben mocht ik het dan een
keer proberen op een cross. Dat ging al redelijk goed: Dat
smaakte naar meer. Daarna ben ik steeds meer gaan racen
in de stockcar. Als je eenmaal een keer in de stockcar hebt
gereden ben je gewoon verkocht en wil je niet anders meer.
Soms gebeurt er zoveel tijdens de race dat je dus je ogen
goed moet openhouden. Concentratie is zeer belangrijk.
Het is leuk als je één rondje hard kan rijden maar het gaat er
uiteindelijk om er 15 of 20 hard te gaan.

Door de jaren heen ben ik steeds meer gaan rijden. In het
begin reden we alleen op Texel en gingen we soms naar
Sint-Maarten maar de laatste jaren ben ik ook steeds meer
te vinden op Blauwhuis. Vorig jaar zijn we zelfs naar Kings
Lyn geweest. Dat was een hele belevenis, daar mocht
ik vrijdag en zaterdag rijden. Met z’n allen in het ouwe
campertje naar Engeland. Wat een lol hebben we gehad.
Vrijdag alleen met Nederlandse stockcar rijders en de
zaterdag reden we tussen de Engelse rijders. Dat was een
hele belevenis en wat waren die Nederlandse rijders gek
op die vrijdag het leek wel een afvalrace. Helaas had ik die
vrijdag mijn eerste serieuze crash meegemaakt. Ik werd
na enkele ronden na de start op een stilstaande auto
geduwd. Deze dingen gebeuren helaas ook in de sport,
daar blijkt maar weer dat alle veiligheidsmaatregelen
niet voor niks zijn.
Afgelopen jaar hebben we zeker niet stil gezeten; we
hebben een nieuwe stockcar gebouwd en we hebben een
crossbus gekocht. We reden altijd met een oud campertje
met een aanhangwagen naar de cross toe maar nu hebben
we een mooie bus. Deze bus was nog niet gebruiksklaar
toen we hem kochten, maar dat werd een project van mijn
vader. Zo konden wij ons richten op de nieuw stockcar.
De bus is nou helemaal cross klaar. Met dank aan mijn
vader en ons Team 591.
De stockcar waarin we reden komt uit 2004 die hebben
Pieter Dogger en zijn team nog gebouwd met Thijs Veldt
van de Red Racing. Het leek mij ook een hele mooie
uitdaging om mijn eigen stockcar te bouwen en gelukkig

heb ik hele handige jongens om mij heen die me graag
wilden helpen. Samen met Jimmy ben ik naar Thijs toe
gegaan en daar hebben we het chassis en het onderframe
gemaakt. Vervolgens zijn we de rolkooi erop gaan zetten.
De rolkooi hadden we in een bouwpakket van FWJ gekocht,
daar hebben we hier en daar wel wat veranderd want we
willen echt onze eigen stijl aan de auto geven. En als de
rolkooi erop zit dan begint het eigenlijk pas, want dan heb
je voor het gezicht al heel wat staan maar eigenlijk moet
het nog beginnen. Daar heeft Martijn(pils) mij heel veel
mee geholpen. We hebben er met z’n allen heel wat uurtjes
inzitten maar evenveel uurtjes in de kantine met de nodige
gele rakkers. Ik vind het een prachtige wagen geworden,
mooier dan ik ooit had durven dromen. Bij deze wil ik
Martijn, Jimmy, Barry K, Luke en mijn vader bedanken,
want wij hebben deze stockcar met z’n allen gemaakt.

Autoschade Schoenmaker bedankt voor het beschikbaar
stellen van hun werkplaats en spuitcabine voor onze
teamspuiter Barry K en natuurlijk alle andere sponsors
bedankt.
Helaas door de coronacrisis hebben we nog maar één keer
met de stockcar gereden op Blijham op een trainingsdag.
De auto voelde goed aan. Er moeten nog wat kleine
aanpassingen gedaan worden maar wij zijn helemaal klaar
voor het nieuwe seizoen. Dus laat het maar beginnen!
We kijken er weer erg naar uit om op onze vernieuwde
baan te rijden. Dikke pluim voor alle vrijwilligers.

Barry Boersen

FEDOR@ELKADVIES.NL
06-413 752 12
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WIJ VAN
PARKEERBEHEER
Enkele jaren geleden heeft m'n man Ton me gevraagd om te
helpen bij het parkeren, want er waren vrijwilligers tekort.
Natuurlijk, dat doe ik even... Dat is inmiddels 6 jaar geleden,
als je eenmaal ja hebt gezegd kun je niet zo gauw meer
terug en ik ben heel slecht in nee zeggen, dus ik ben
gebleven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook nog geen
moment spijt van heb gehad, maar het is best pittig 'werk'.
Ton nadert zijn 10 jarig jubileum dus die heeft er al aardig
wat jaren ervaring opzitten. Hij is er via de hondenclub
ingerold, dat was meer begonnen als toezicht, maar dat is
door de jaren heen wel verandert. Wegens z'n gezondheid
gaat hij wat stapjes terug doen, maar stoppen is voor hem
geen optie. Dit is inmiddels goed opgevangen door onze
zoon Robin die enthousiast deze leidinggevende taak samen
met mij op zich heeft genomen. Samen met Anton (ook al
jaren in beeld), Peter en Twan vormen we een actief team.
En actief is het! Met de komst van de portofoon is ons werk
wel beter te doen, maar toch lopen we op zo'n dag heel
wat meters op dat veld rond. S'morgens voor half 8 staan
we al op onze stek en vangen we de eerste crossers van de
overkant op. Vaak worden we vriendelijk begroet en leer je
ze je na zoveel jaar ook kennen.
Langzaam druppelen er steeds meer bezoekers op het veld
binnen, met om een uur of 11 de grootste piek!
En iedereen wil natuurlijk graag een plekje zo dicht
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De nieuwe Texeler

Zóóó slaapverwekkend...

mogelijk bij de kassa. En die kassa word per jaar nogal eens
verplaatst wat niet elke bezoeker door heeft... Onze taak is
om ten aller tijden vriendelijk te blijven. Ondertussen komen
ook de mensen van de catering langs met de lunch, echt
prima geregeld!
In die piek is het ff hectisch, we laten de bezoekers hun auto
schuin neer zetten om de ruimte optimaal te kunnen vullen.
Het is de kunst om zoveel mogelijk auto's op het veld,
inmiddels de velden, te zetten zodat er zo min mogelijk
auto's voor aan de weg komen te staan. Met de komst
van steeds meer campers is dat een hele klus. Word vaak
passen en meten.. Maar wat voelt dat goed als je dan om
een uur of 4 langs al die rijen auto's loopt en alles keurig
een plekje heeft!
Inmiddels heeft Frans ons ook weten te strikken voor de
motorcross later in het jaar. Dit doen Ton en ik samen, want
dat is minder druk. Ook hier kom je vaak dezelfde mensen
tegen en is er meer tijd voor een praatje tussendoor.
Hierbij rijden de motors langs ons op het veld, en is het erg
leuk om die hele kleine crossertjes voorbij te zien komen.

Verkrijgbaar bij:
• Oosterhof Wonen
• Bosma Slapen en Meer
• De Spinboet
• Fa. Graaf
• De Boutique
Bezoekadres: IJsdijk 7, Oudeschild - Texel • Telefoon: +31 (0)222 320 599

www.texelwool.nl

Jammer dat het dit jaar niet door is gegaan, hopelijk
volgend jaar beter en dat iedereen in goede gezondheid
weer paraat is!

Gr. Ria

Slotskolk 10 | 1794 BG | Oosterend | T: 0222 - 318463 | info@tegelhuisoosterend.nl | www.tegelhuisoosterend.nl
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GESCHONKEN CERTIFICATEN
In 2016 is het bestuur van de MAB begonnen met het
uitloten van certificaten. Deze certificaten zijn destijds
uitgegeven om de nieuwbouw van de autocrossbaan te
kunnen financieren. Er zijn certificaten uitgegeven met
een waarde van 250 gulden of op een later moment toen
we van de gulden naar de euro gingen werd dit 100 euro.
Deze certificaten zijn gekocht door leden en ieder die
hiermee de MAB heeft geholpen deze bouw te realiseren.
Veel certificaat houders hebben meerdere certificaten
in hun bezit. Totaal is er € 19.670 d.m.v certificaten
binnengehaald voor de financiering van de baan en dit staat
nu nog bij de MAB in de boeken als vreemd vermogen. Zoals
ieder zal begrijpen zouden wij als bestuur graag zien dat dit
vreemd vermogen op termijn uit onze boeken verdwijnt.
Het uitloten en eventueel uitbetalen van deze certificaten
werk als volgt;

06 206 183 93

INFO@WEIJERSTEXEL.NL

LANGEVELDSTRAAT 10, DE COCKSDORP

Jaarlijks worden er maximaal 10 certificaten
uitgekeerd door de MAB.
Elke maand loot de penningmeester een aantal
van de certificaathouders uit.
Met deze certificaathouders wordt vervolgens contact
opgenomen met de vraag of zij deze uitbetaald willen
hebben of willen schenken aan MAB Club Texel.

BOUWCENTER

RAB

Ook voor al uw staal,
buizen, gaas, hout
en plaatmateriaal,
ijzerwaren en
gereedschap!
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HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL

Ongeacht het aantal certificaten die een houder in
zijn bezit heeft, wordt er maximaal 1 per houder,
per jaar terugbetaald.
Een certificaat schenken aan de MAB kan ook, bij
schenking door certificaathouder wijzigt een certificaat
in een gift aan de MAB.
Anders dan bij uitbetalen kunnen door
certificaathouders wel meerdere in hun bezit zijnde
certificaten, in 1 keer, worden geschonken aan de MAB.
De penningmeester trekt elk jaar zoveel
certificaathouders totdat het maximum van
10 terugbetaalde certificaten is behaald.

Hulde aan de schenkers
van deze gulle gift!

Schenken aan de MAB wordt natuurlijk enorm gewaardeerd!
Daarom hierbij namens de MAB een brutale oproep aan
alle certificaat houders:
“Bent u in het bezit van 1 of meerdere certificaten en
overweegt u deze te schenken aan onze club, bent u
natuurlijk altijd vrij om contact op te nemen met onze
penningmeester!”
Contactgegevens van onze penningmeester:
		

Fedor van Elk

Mail: penningmeester@mabclub-texel.nl
Mobiel: 06-413 752 12
Hier een overzicht van certificaathouders die dit
jaar hebben geschonken aan MAB Club Texel:

Kees Pol
senior

Albert
Bouthoorn

Jaap Witte

Romein Dros

Klaas Pieter
Zuidewind

Jeroen Takes

Ron
van der Slikke

Han Witte
(Namens Jopie)

Dennis
Wetenkamp

Bouwbedrijf 2x
van Heerwaarden

Theo Kuip

Bosma Slapen
en Meer

Bart de Vries

ASC Pablo
Brandenburg
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TRAPPENSPECIALIST
VAN TEXEL

06 206 183 93

Peter Stiggelbout

INFO@WEIJERSTEXEL.NL

LANGEVELDSTRAAT 10, DE COCKSDORP

INFO/BESTELLEN:
 info@kirkey-europe.com
 (0222) 311 229

06 46 76 25 53

www.springkussens-texel.nl
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MOTOR- AUTO EN
BROMFIETS CLUB TEXEL
De MAB Club bestaat dus in 2021 al 75 jaar! Maar wat doet
de MAB Club dan precies? We zullen de 5 secties binnen de
club voorstellen.

Autocross

De bekendste tak binnen de MAB Club is de autocross.
Jaarlijks worden er 2 wedstrijden georganiseerd op het
circuit in Eierland. De 3e zondag van juni een wedstrijd
en 3e weekend in juli het speedweekend verdeeld over
2 dagen. Met meer dan 200 deelnemers van Texel, rest van
Nederland maar ook uit buitenland een evenement waar
menig autosporthart sneller van gaat kloppen. Er wordt
gestreden in verschillende klasses; junioren (tot 18 jaar),
bangerstox, rodeo’s, vrije standaard en stockcar Formule 1.

Motocross

Eén van de weinige motorcrossbanen van Noord-Holland,
ligt op Texel. Wekelijks kan er getraind worden door
leden en motocrossers van de vaste wal. Er worden ieder
jaar clubwedstrijden verreden in diverse klassen. Het
seizoen wordt traditioneel afgesloten met de Gerrit Zijm
4-uurs cross. Deze wedstrijd is al jaren een begrip in de
Nederlandse motorcrosswereld.

Puzzelritten

Een vreemde eend in de bijt zijn de puzzelritten. Hier is
snelheid namelijk niet de belangrijkste factor, maar vooral
(puzzel)inzicht. In een auto tour je over het eiland en voer
je onderweg opdrachten uit. Doe je dit binnen de exact
gestelde tijd (en dus niet te snel), dan ga je aan de haal
met de prijzen. De puzzelritten zijn leuk voor jong en oud,
bijvoorbeeld de sinterklaasrit waarbij mijters en klompen
geteld moeten worden onderweg. Iedere rit is weer anders
en eindigt op een andere locatie.

Karting

De jongste sectie binnen de MAB Club is de karting.
In enkele jaren is het uitgegroeid tot een groep
enthousiastelingen die wekelijks op het kartcircuit in
Den Burg rijden. De kinderen rijden in een cadet of
9PK kart en de volwassenen in een pro kart of 390.
Eens proberen in een kart is mogelijk, neem contact
op met de afdeling karting.

Kartles en beginnerscursus voor de
jeugd van Texel. De perfecte opstap
in de wereld van de kartsport.
Ook zonder eigen kart kun je
meedoen. Maart 2021
start een nieuwe cursus.
Voor informatie, bel of mail naar:
06-22731421
wouter-kuip@hotmail.com

Akenbuurt 14, Den Burg
0222–313 921

www.kartingtexel.nl

LOODGIETERS- EN AUTOBEDRIJF
CENTRALE VERWARMING

Trial

Zo’n 30 leden hebben de beschikking over een eigen
trialbaan op het terrein in Eierland. Hopen grond, obstakels
en kuilen vormen het decor voor deze waaghalzen. Met een
motor manoeuvreren over deze obstakels is de uitdaging.
De trial draait een competitie van zes trials, waarin op
verschillend niveau meegedaan kan worden. Ook wordt
er geprobeerd om ieder jaar één grote wedstrijd naar het
eiland te halen.

MAB LID OF DONATEUR WORDEN
Voor slechts € 15,- kunt u donateur of lid worden van de MAB Club. Als donateur ondersteunt u de MAB Club en ontvangt
u jaarlijks dit clubblad. Als clublid is het mogelijk om deel te nemen aan de evenementen die de MAB Club organiseert.

LID WORDEN

DONATEUR WORDEN

Om lid te worden van de MAB club, kunt u via de website
www.mabclub-texel.nl een account aanmaken en uw
lidmaatschap afsluiten. Er wordt dan jaarlijks € 15,geïncasseerd, u hoeft verder niets te doen.

Heeft u geen toegang tot het internet, dan is het
ook mogelijk om dit formulier uit te knippen en
op te sturen.

IBAN:
Naam:
Adres:
E-mailadres:
Telefoon:

Opsturen naar:
MAB Club Texel, Postbus 117, 1790AC Den Burg
Langsbrengen bij: 53 Graden Noord, Spinbaan 1, 1791MC Den Burg
Of mailen naar:
secretaris@mabclub-texel.nl
Hierbij machtig ik de MAB Club Texel om jaarlijks € 15,- te incasseren.

0222-314 576
Bernhardlaan 2a, Den Burg
www.zijmenblonk.nl
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DIRK BARENDS
Drivers Start Your Engines!

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Groot groen onderhoud

Bestrating

Levering beplanting

Postweg 145, De Cocksdorp
06-215 935 97 www.hooijschuurgroen.nl
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Helaas niet in 2020, niet mijn momentje, geen kippenvel en
geen strakke kabouter. Maar wat is dat ene moment per
jaar als de hele wereld stil staat? Gelukkig heb ik nog meer
hobby's. Ik ga iedere vrijdagavond schaatsen en stap ik een
paar keer per week op de mountainbike.
De MAB-club, een club die mij al jaren in het hart zit.
Naast het leiden en organiseren van de wedstrijden is hier
altijd wel iets te doen. Zo hebben we afgelopen zomer
de boarding in bocht 3 en 4 vervangen. In deze boarding
zaten veel deuken, gaten en een recht stukje in de bocht.
Afgelopen jaren heeft dit al een aantal ongelukken
opgeleverd wat ons heeft doen besluiten de boel te
reorganiseren. De bocht heeft nu dezelfde ronding als de
binnenbocht, dus geen rechtstuk meer, en een poort van 8,5
meter. Geen groot materiaal meer op het middenterrein,
alleen nog 2 verrijkers voor noodsituaties.

Bijkomend voordeel, beter zicht de wedstrijdleider, de
jurytoren en natuurlijk het publiek. Een hele klus maar
met de juiste mensen op de juiste plek ging het zeer
voortvarend.
Aangezien het ieder jaar weer drukker wordt hebben we de
dijken verbreedt en verhoogd zodat de baan voor iedereen
goed zichtbaar is.
Al met al weer een hoop gebeurt afgelopen jaar. Mijn
speciale dank gaat uit naar; Sebas en Kees van Liere, Frans
Coevert, Arjan Koorn, Barend Terpstra, Barry Boersen, Smit
loonbedrijf, en alle vrijwilligers die hun steentje hebben
bijgedragen.
Hopelijk hebben we in 2021 weer een paar mooie
wedstrijden. Het jaar van 75 jaar MAB.

Dirk Barends
Wedstrijdleider
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LOONBEDRIJF TEXELSUN
Uw specialist in de landbouw!
W IJ LE VE RE N
Gewasbeschermingsmiddelen
Vloeibare meststoffen
Vaste meststoffen
Kalk met magnesium
Compost

E N O O K ..
.

Groenbem

esters

Graszaad
Graanzaa
Maiszaad

d

etc.

TexelSun,
Marsweg 5, Den Burg
T 0222-313 044
M 06-514 820 57
E info@texelsun.nl

Van de eerste plannen tot de oplevering
begeleiden wij de bouw van uw project.

Bernhardlaan 170a, Den Burg

0222-313 945

www.bouwbedrijfvanheerwaarden.nl
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STEPHAN STILTING
Beste Motorcrossers en begeleiders,
Wat een jaar hebben wij achter de rug, het was een
bewogen en een ingewikkeld jaar. In dit jaar zijn er vele
regels opgelegd en ik vind dat iedereen die aanwezig was op
de MAB, zover dit kon, aan de regels hebben gehouden.
Allereerst wil ik namens de crossers, de vrijwilligers en de
directie van de MAB bedanken voor het regelen en plannen
zodat wij toch met ze alle mochten crossen. Fantastisch.
Ik zelf begeleid mijn zoon Guus op de jeugdbaan en we
maken al een beetje de stap naar de grote baan.
Het was voor de jeugdbaan ook een bewogen jaar. We
begonnen het jaar op de standaard jeugd crossbaan
zoals die er al jaren bij ligt. Dit was in het begin prima
voor het leren kennen van de motor en het leren crossen
op de heilige klei van Texel. Maar de jeugd had de baan
al gauw door en het was al gauw te makkelijk. Hierdoor
is er door vrijwilligers een keuze gemaakt om de baan
aan te passen en moeilijker te maken voor de jeugd. De
baan is zo aangepast dat er meer heuvels zijn om over
heen te springen en veel meer bochten gemaakt om de
behendigheid van de jongens op de proef te stellen.
Wij, de ouders en onze jongens, waren aangenaam verrast
dat dit toch gebeurd is. De jongens vonden het fantastisch.
Tijdens de pauzes keken onze jongens naar de grotere
jongens hoe hun reden op de grote baan en ze wilden dit
ook graag. Nu kan het op de jeugdbaan, zodat als ze naar
de grotere baan gaan ze al aardig voorbereid zijn.

Ik weet dat dit veel commotie heeft gebracht binnen het
bestuur, maar ik wil toch iedereen bedanken dat de baan
toch mocht blijven liggen. Wij hopen hierdoor dan ook dat
de baan, ondanks misschien wat kleine aanpassingen, toch
uitdagend mag blijven voor de jeugd.
Voor de zomervakantie zijn er ook trainingsdagen geweest.
Wij waren erg blij dat dit ondanks de Corona kon doorgaan.
Het was erg leuk en de jongens konden er erg veel van
leren. Het was goed geregeld, met duidelijke regels, met
verschillende training sessies en vele uitdagingen. De
trainers hebben de jongens goed begeleid en goede
adviezen gegeven en ik spreek voor mezelf maar je ziet dat
Guus met het advies van de trainers beter is gaan rijden.
Guus hoopt dan ook dat Chris en Marco er volgend jaar er
weer bij zijn. Na de trainingen kwam Bonne ook nog met
een geweldig cadeau voor elke motorcrosser. Guus vond
het helemaal geweldig en nogmaals bedankt Bonne.
Aan het einde van de trainingen was het gezellig met een
hapje en een drankje erbij. Het was erg gezellig en erg
lekker en ik hoop dat dit volgend jaar ook gewoon weer mag
en kan. Ik wil iedereen bedanken binnen de MAB voor het
maken van de duidelijke regels binnen de club en dat wij
ondanks de regels konden crossen.

Stephan Stilting

REPARATIE VAN ALLE MERKEN
In onze goed uitgeruste werkplaats is alle ruimte voor reparaties en onderhoud.
Elk merk en elk type auto kan bij ons terecht. ASC repareert auto’s, campers en
bedrijfswagens tot 3500 kg. Verder kunnen wij u van dienst zijn met onder
andere aircoservice , apk-keuringen , uitlaten , banden en accu’s .

Maricoweg 3, Den Burg
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0222-315 588

www.asctexel.nl
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AGENDA
Algemene informatie

Algemeen
26 maart

Algemene ledenvergadering

Autocross
Autocross

Autocross training vanaf 14.00-17.00 uur

20 juni

1 Autocross

17+18 juli

Speedweekend

Voor trainingsdatums zie www.mabclub-texel.nl

ste

Motorcross
Motorcross / Trial

Trainen:

31 oktober

Gerrit Zijm 4-uurscross

zaterdag: 14.00-17.00 uur

07 november

Reservedatum Gerrit Zijm 4-uurscross

zaterdag voor wedstrijd:
14.00-16.00 uur

Voor wedstrijddatums zie www.mabclub-texel.nl

zondag: 12.00-17.00 uur

Puzzelritten
14 februari

Krokusrit

Inschrijven en start

Motorcrosswedstrijden

04 april

Paasrit

vanaf 14.00 uur,

inschrijving: 9.00-10.45 uur

19 september

Aardbeienrit

startlocaties zie

trainingen: 11.00-11.50 uur

28 november

Sinterklaasrit

www.mabclub-texel.nl

manches: vanaf 12.00 uur

Voor meer informatie en om de actuele
agenda te bekijken, zie onze website:

WWW.MABCLUB-TEXEL.NL

EEN ALLESKUNNER
OP RECLAMEGEBIED
WEBDESIGN
DRUKWERK

53 Graden Noord

Spinbaan 1, Den Burg // Donauweg 10, Amsterdam

0222-761782

MARKETING

GRAFISCH ONTWERP

www.53gradennoord.nl

