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VOORZITTER
Klaar voor 2018 !!

Weer een jaar voorbij, voor de poort van 2018 een korte
terugblik op 2017.
Kantine draait super. Met Marjan en Rene aan het roer
hebben wij hier geen omkijken naar. Dit geeft heel
veel rust kunnen wij u melden, Of het nu is tijdens alle
wedstrijden, Motor, trial of autocross of vrijwilligers
BBQ of MAB feest of lunchpakketten maken tijdens
evenementen voor alle medewerkers of nagenoeg elk
weekend dat de baan open is. Die twee zijn er altijd!!!
“mafkezen”, maar wel hele goeie.

zij elk jaar een club uitwisseling met Obdam en vergeet
niet dat zij weer net als voorgaand jaar het Nederland
kampioenschap trial voor de jeugd naar MAB Club Texel
hebben gehaald. Mannen petje af !!

Onze karting heeft inmiddels bijna 30 actieve leden die
met name iedere zondag morgen te vinden zijn op de
kartbaan van Akenbuurt. Ook zijn er weer wedstrijden
verreden. Drijvende kracht achter deze tak van sport
is, naast alle vrijwilligers, de familie Kuip. Die, tijdens
de wedstrijd, allemaal op de baan te vinden zijn. Zoon
Wouter heeft les gegeven aan onze jongste leden en de
eerste certificaten uitgereikt. Zelf zou ik best weer willen
rijden…. Maar om niet door de allerjongste elke keer een
ronde te worden gelapt……Eerst maar ff wat kilootjes
eraf……

Frans, Otto en de rest chapeau!!… 7 wedstrijden op Texel,
1x met zijn allen naar Rutten en als klap op de vuurpijl
de Gerrit Zijm 4 uurs cross, waarbij ik bij deze laatste
wedstrijd als baancommissaris een plek heb bij de in- en
uitgang van het vliegveld. Vergeet ook niet dat er elk
weekend 8 uur op onze baan gereden mag worden. Dus
zijn deze mannen bijna elke week op het terrein te vinden
om de baan voor onze leden te prepareren.

Puzzelritten hebben tijdens de 6 ritten en een schare
trouwe deelnemers. Meestal schommelt dit rond de 20
equipes. Dit was vroeger soms wel anders. Zo melde Jan
de Wit mij, dat ze wel eens van start zijn gegaan met meer
dan 100 auto’s…..tja, die goeie ouwe tijd….Wanneer het
mij uitkomt rij ik zelf ook mee. Mijn laatste prestatie bij
de snertrit zal de boeken ingaan als meest belabberde.
Samen met Ruud Weijers bakte we er niet veel van en
eindigde, nadat we een uur later binnen kwamen als
nummer 1, als laatste. Nog ff blijven oefenen zullen we
maar zeggen….

“"Vergeet niet dat zij weer het
Nederland kampioenschap trial
voor de jeugd hebben gehaald."”
Trial blijft een klein groepje fanatieke leden die vaak op de
baan te vinden zijn. Toch moet gezegd worden dat deze
kleine groep onder aanvoering van Olaf de Porto en Johan
van de Ster mooie dingen doen. Zo organiseren

"Motorcross, wat een bende goed
georganiseerde idioten!!"

Autocross, ..eerst ff een dikke pluim voor de organisatie….
Tuurlijk gaan er soms dingen anders dan gepland, maar
al met al mogen we terug kijken op een fantastisch
weekend. En een super 2e cross. Op met name het
deelnemersveld en de publieke opkomst zal menig
organisatie jaloers zijn. Tijdens het weekend ben ik
meerdere keren een rondje over de dijk geweest waarbij
ik een paar keer heb gedacht “nu hebben we de dijk een
stuk breder gemaakt maar is ie potver de potver nog
te smal….” We hebben dan een slogan “spectaculaire
autocross”, maar dit is volgens mij ook echt zo!!
Kortom, het was een geslaagd jaar voor MAB club Texel,
We draaien op volle toeren en zijn klaar voor 2018.
Alle bestuur- en commissieleden, vrijwilligers,
medewerkers, sponsoren, leden en deelnemers. Dank
jullie wel. Het was een top jaar en laten we met z’n allen
voor zorgen dat 2018 weer net zo’n mooi jaar wordt!!
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een sportief en
succesvol 2018!!
Tot snel, Menno Koorn.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Fedor van Elk

Begin dit jaar was het streven om 2017 minstens zo’n
goed jaar te maken als 2016. Door onder andere een
recordaantal bezoekers bij het speedweekend en een zeer
geslaagde 2- en 4 uurscross geeft de clubkas een steeds
positiever beeld.
In combinatie met de inzet van onze vele vrijwilligers en
de grote mate van ondersteuning door het bedrijfsleven
kunnen we onze vereniging blijven verbeteren en
professionaliseren waar nodig. Uiteraard met behoud van
de authentieke eigenschappen van onze club en de takken
van sport die we vertegenwoordigen.
In 2017 zijn we binnen het bestuur verder gegaan met
verstevigen van de basis van de vereniging zodat we in de
toekomst steeds beter kunnen inspelen op veranderende
omstandigheden, de eisen die aan ons gesteld worden
vanuit de overheid en de veranderingen in de maatschappij.
Hopelijk kunnen we binnen de MAB het sociale gezamenlijke
karakter van onze club behouden en kunnen we blijven
rekenen op de tolerantie van onze omgeving.

Persoonlijk heb ik dit jaar erg genoten van mijn debuut als
vlagger bij de 2-uurs cross. Ondanks de snijdende wind,
af en toe een buitje en steeds koudere handen heb ik met
name met heel veel plezier onze jongste jeugd zijn rondjes
zien maken. Afgezien van af en toe een duwtje en het
oppoetsen van een bril verliep alles zeer soepel. Ik vind het
erg belangrijk om juist onze jongste leden de gelegenheid te
geven bij ons te kunnen sporten.

"Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst..."
Ten slotte wens ik iedereen een succesvol 2018 in goede
gezondheid en veel plezier bij de MAB op welke manier dan
ook.
Fedor van Elk		
Penningmeester

INTERNET
TELEFONIE
INSTALLATIE
MOBIEL
HARDWARE

Bernhardlaan 170D
0222-760 006
info@idtexel.nl
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VAN DE SECRETARIS
Peter Koorn

Mijn naam is Peter Koorn en ben sinds één jaar de nieuwe
secretaris van de MAB club. Na 9 jaar was het eind in
zicht voor Peerke Reijnders, die mij vroeg om hem op
te volgen. Na 15 jaar autocross moest ik helaas 3 jaar
terug stoppen met stockcar rijden, dus had ik wel tijd om
Peerke op te volgen. Met m’n stockcar heb ik twee keer
een hersenschudding opgelopen, waardoor ik nu het risico
niet meer aandurf om opnieuw iets op te lopen. De helm
ligt niet helemaal in het stof, want sinds dit jaar ben ik op
zondagmorgen te vinden op de kartbaan. Met een klein
groepje enthousiastelingen rijden we daar recreatief onze
rondjes met een pro-kart. Zo kan ik toch wekelijks m’n
energie nog even kwijt. Daarnaast doe ik samen met m’n
vriendin mee aan de puzzelritten, een ideale relatietest
iedere keer weer. Eigenlijk ben ik dus al redelijk verbonden
met de MAB club, alleen het motorcross virus moet ik nog
even te pakken krijgen. Frans en Otto blijven het in ieder
geval proberen.

"Stilzitten komt niet in m'n
woordenboek voor, dat kan altijd
later nog wel"
Besturen is me ook niet helemaal vreemd. Enkele jaren
geleden heb ik met een groepje jonge ondernemers JONT
opgericht, na 5 jaar voorzitter daarvan geweest te zijn vond
ik het mooi geweest. Dus in die zin kwam de MAB club op
het juiste moment, ik was toe aan een nieuwe bestuurlijke
uitdaging. Ik hou wel van organiseren en regelen, zo
organiseer ik sinds 2 jaar het evenement ‘Op de Haven’
en ben ik betrokken bij diverse kleinere ‘evenementjes’.
Stilzitten komt niet in m’n woordenboek voor, dat kan altijd
later nog wel (denk ik).
Ik kwam in een warm bad bij de MAB club. Het bestuur zit
goed in elkaar en alles verloopt eigenlijk op rolletjes. Maar
het kan altijd beter en ik hou er van om te vernieuwen
binnen een organisatie en iedereen scherp te houden.
We vergaderen één keer per maand en dat gaat redelijk
efficiënt. Bij de overdracht van Peerke kreeg ik een krat vol
met mappen en documenten mee, dus m’n eerste doel

was om alles in de ‘cloud’ te krijgen. Dat is inmiddels gelukt,
zodat het krat op zolder kan blijven staan en de belangrijke
documenten in de ‘cloud’ staan. Al snel bleek dat ik bij de
autocrosscommissie ook m’n steentje wel bij kan dragen.
Dus sinds enkele maanden schuif ik ook daar maandelijks
aan. Afgelopen weken hebben Menno en ik veel tijd
gestoken in de reglementen van vooral de Rodeo, Junioren
en wedstrijdreglement. Dat heeft z’n vruchten afgeworpen,
want ze zijn door alle organisaties aangenomen en dus
weer een stapje in de goede richting. Het doel is om voor
het nieuwe jaar alle reglementen online te hebben staan.
Maar er gaat behoorlijk veel tijd in zitten om een reglement
helemaal waterdicht te krijgen.

"We zijn in de afrondende fase om
de gehele ledenadministratie op
de website te hebben."
Ook heb ik vanuit m’n bedrijf (53 Graden Noord) bij kunnen
dragen een stukje professionalisering van de MAB huisstijl.
Het nieuwe logo is doorgevoerd, de diverse borden en
uitingen zijn aangepakt. En tenslotte steken we veel tijd
in het digitaliseren van de club. We zijn in de afrondende
fase om de gehele ledenadministratie op de website te
hebben. Zodat leden zelf hun gegevens bij kunnen werken
en lidmaatschap kunnen betalen. Dat scheelt een heleboel
vrijwilligers(werk) en administratie. Een mooi voorbeeld
hiervan is de Gerrit Zijm cross, waarbij deelnemers online
kunnen inschrijven en afrekenen.
Laat ik het hierbij maar laten, ik heb genoeg inspiratie
en ideeën voor volgend jaar. 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.

Peter Koorn
Secretaris
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BART DE VRIES

Sectorhoofd autocross
In de afgelopen jaren vindt er een duidelijke verschuiving
plaats binnen de autocross.
Uit de inschrijvingen in februari bleek al dat de animo onder
Texelaars om mee te doen aan de autocross afneemt,
terwijl er wel steeds meer rijders van de overkant naar Texel
willen komen om hier te rijden. Het organiseren van een
louter Texelse autocross was al geen haalbare kaart meer,
die weg is inmiddels dan ook definitief verlaten.
Gelukkig konden we desondanks ook dit jaar weer een
prachtig deelnemersveld presenteren, 216 rijders in 5
verschillende klassen!

"We hopen dat deze rijders bij
zichzelf te rade gaan"
Vooral binnen de Bangerstox was hard gewerkt om de
levensvatbaarheid van de klasse aan te tonen. De door de
MAB gevraagde 25 inschrijvingen voor de klasse werden
keurig overhandigd, het was dan ook bijzonder zuur dat er
in de laatste dagen toch een flink aantal van deze rijders
afzegden. We hopen dat deze rijders bij zichzelf te rade
gaan…
Ook de open inschrijving van de Vrije Standaardklasse
zorgde voor een indrukwekkend aantal van 31 wagens.
Deze klasse onderscheidt zich door een relatief groot aantal
Texelaars, meer dan de helft (17) van het totaal komt uit de
eigen MAB-gelederen!
De junioren reden met z’n twintigen hun rondes, eigenlijk
wat aan de lage kant… Gelukkig zijn er geluiden dat er voor
het komende jaar weer een aantal nieuwe coureurs zullen
aantreden. Dit zou een goede ontwikkeling zijn, de klasse is
toch het voorportaal voor een mooie cross-carrière zoals we
inmiddels aan een aantal grote namen binnen de andere
klassen kunnen zien.
De rodeoklasse bleef met 69 inschrijvingen iets achter bij
het voorgaande Speedweekend. Deze daling zat ‘m vooral in
het aantal Texelse inschrijvers, 2/3 van de rodeorijders was
dit jaar gastrijder. Maar deze verhouding ligt bij de Stockcar
F1 (uiteraard) nog anders, meer dan 80% van de coureurs in
deze klasse komt van buiten Texel.
Binnen de commissie wordt momenteel goed gekeken naar
deze ontwikkelingen, en wat dit voor het komende seizoen
gaat betekenen voor de verschillende klassen.
Ook in 2017 hebben we weer drie mooie en drukbezochte
autocrossdagen meegemaakt, in juli het Speedweekend en
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in augustus de tweede autocross. Hoewel de weergoden
volledig achter de MAB bleken te staan, was ongetwijfeld
ook het bovengenoemde deelnemersveld oorzaak van de
enorme toeloop van het publiek. Vorige winter is niet alleen
het veiligheidshek rond de baan geplaatst, maar is ook de
dijk op een aantal plaatsen behoorlijk verbreed en zijn er
nieuwe verhogingen aangebracht. Dat dit geen overbodige
luxe was bleek vooral op de zondag van het Speedweekend,
toen de toeschouwers 5 á 6 rijen dik achter het hek stonden
te kijken. Een indrukwekkend gezicht, wat ook onze
penningmeester bijzonder tevreden stelde.
Voor het plaatsen van het veiligheidshek rond de baan is
een groep leden een aantal dagen in touw geweest. Trouwe
vrijwilligers, op wie al vaker een beroep was gedaan, hebben
hun tijd er maar weer eens ingestoken. Wat zou het toch
mooi zijn wanneer niet altijd dezelfde groep hiervoor moet
komen opdraven, maar dat er een aantal nieuwe gezichten
zich zou aanmelden wanneer de club wat handjes nodig
heeft! In ieder geval een dikke duim omhoog voor iedereen
die zich afgelopen jaar weer heeft ingezet, in welke vorm
dan ook!
Sandor Mantje heeft dit jaar besloten zijn functie als
Sectorhoofd Autocross neer te leggen. Voormalig
bestuurslid Ruud Weijers neemt voorlopig de taken
van Sandor over, maar er wordt door het bestuur
én de commissie overwogen de structuur van de
autocrosscommissie een andere vorm te geven. Tijdens het
schrijven van dit stuk is hierover nog geen definitief besluit
genomen, maar ik ben er van overtuigd op de ALV in maart
te kunnen aangeven hoe die nieuwe structuur er uit gaat
zien.

"Vanaf deze plek wil ik in ieder
geval Sandor bedanken voor zijn
tomeloze inzet voor de autocross
gedurende zijn periode binnen de
commissie en het bestuur!"
Voor het komende autocross-seizoen staan er weer 3
trainingsdagen, het Speedweekend en de 2e cross op de
agenda. Op 4 februari zullen we het seizoen aftrappen
met de licentieverkoop in de kantine, we krijgen dan een
eerste indicatie van de Texelse deelname. De inschrijving
zal daarna -ook voor de gastrijders van de overkant- online
worden geopend, waarbij de aantallen en het programma

van het afgelopen jaar als leidraad zullen fungeren. Zeker
gezien de huidige ontwikkelingen binnen de Brisca-F1
zou het zomaar eens kunnen zijn dat er een recordaantal
Stockcar F1-rijders uit Engeland de oversteek in juli zal
maken. Het Speedweekend Texel staat daar enorm goed
bekend, mede door de inzet van de familie Spigt die al
jarenlang als gastheer voor nagenoeg de gehele Britse
equipe optreedt. Een feit dat wel eens onderbelicht is, maar
waarvan het belang zeker door de MAB wordt gezien. Dank
daarvoor aan het team van Spigt Racing, maar ook aan alle
anderen die er voor zorgen dat ons weekend inmiddels
internationaal toonaangevend voor de sport wordt
genoemd.

Tot slot spreek ik de wens uit dat we met zijn allen een
positieve houding ten opzichte van de autocross in het
algemeen en de Texelse cross in het bijzonder zullen blijven
innemen. Vooral wanneer het klagen plaats maakt voor
enthousiasme, afzeiken wordt vervangen door meehelpen
en negativiteit wordt omzet in positiviteit zou het me niet
verbazen als ook het aantal Texelse deelnemers aan onze
autocross weer zou stijgen. Laten we er met zijn allen voor
gaan! Ik wens iedereen een gezond, sportief en veilig 2018!
Bart de Vries
Sectorhoofd Autocross

Op het persoonlijke vlak zou ik graag alle leden van de
autocrosscommissie én het bestuur willen bedanken voor
het geduld dat zij hebben gehad toen ik in het afgelopen
jaar door verschillende omstandigheden wat minder
aanwezig kon zijn.

BOUWCENTER

RAB

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

Sectorhoofd motorcross
Het is zondagmiddag, harde wind, een graad of 8 dus
koud buiten. Maar lekker vrij van me werk dus een
mooie gelegenheid om na te denken hoe het afgelopen
crossseizoen is verlopen en in het klad op te schrijven
voor een stukje in ons prachtige clubblad. We zijn weer
dik tevreden zoals het seizoen verlopen is voor de sector
motorcross.
Een grote verandering was dat we zijn overgestapt na een
jaar of 10 van de MON naar de KNMV motorsportbond. Dit
niet omdat we niet tevreden zijn over de samenwerking
met de MON, maar we proberen te groeien met het aantal
rijders. En KNMV is rijk vertegenwoordigd bij motorcross
verenigingen in het noorden van Nederland en de MON
niet. Zo hopen we dat deze rijders naar Texel komen om bij
ons de wedstrijden te rijden. De eerste wedstrijd in maart
was gelijk raak, met rijders die we hier nog nooit gezien
hadden. Zo hadden we 120 man aan de start. De overige
7 wedstrijden konden we het rijders aantal stabiel houden
met tussen de 75 en 90 rijders. Hier zijn we heel tevreden
mee! We zitten tenslotte op Texel met een bootverbinding
en dat is toch nog altijd een soort van barrière en dat zal
ook altijd zo blijven.
Met de 3e clubcross zijn we naar Rutten in de Noord Oost
polder geweest waar we weer een dag te gast waren. Ook
hier hadden we de Noord Oost competitie meegenomen
om te verrijden samen met onze clubcross. Met een man
of 100 aan de start en met een warmte rond de 30 graden,
was dit weer een geslaagde crossdag voor onze rijders en
gastrijders.
Helaas moesten we de 6e clubcross aflassen. En dat komt
bijna nooit voor in ons draaiboek. Maar de laatste jaren zijn
de regenbuien en de hoeveelheid water wat daar uitkomt
zo hevig dat de pompen het water niet meer kunnen
verwerken en hebben we het nakijken.
Het nieuwe starthek heeft zijn diensten bewezen. Deze
hebben wij in eigen beheer gemaakt en gekopieerd van
ons 25 jaar oude starthek. Dit hebben wij in zijn geheel
laten galvaniseren. Zo zijn we er zeker van dat dit starthek
ook weer 25 jaar meegaat. Op de jeugdbaan zien we een
lichte groei bij de 50 cc motortjes (beginners vanaf 5 jaar).
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, want dat is wel onze
toekomst van rijders. Bij de puchklasse zagen we een daling
van rijders ivm het reglement wat dit seizoen is ingegaan.
Dan was het weer tijd voor de afsluiter van het seizoen: De
Gerrit Zijm 4 uurscross. De grootste verandering dit jaar
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was bij de jeugd. Deze reden op 2 verschillende parcoursen,
rond de 2 kilometer. De jeugd was opgedeeld in 2 ploegen,
namelijk 65+85 cc en de 50cc+brommers. Voorheen reden
zij 1,5 uur maar dit jaar reden zij 2 uur lang. Dit is gerust een
prestatie in een team van 2 rijders.
Wel was het voor de organisatie een uitdaging om de
inschrijving, voor de briefing van 300 man om 10 uur, klaar
te hebben.

JA!

"Het antwoord was
Anders konden we niet op tijd
van start gaan."
Ook werd ik om half 9 ‘s ’morgens gebeld door de kapitein
van de veerboot of ze alle crossers (busjes, campers) die ook
buiten de lokethokken stonden mee moesten nemen. Het
antwoord was JA! Anders konden we niet op tijd van start
gaan. Dit alles lukte mede dankzij onze moderne website
waar de teams verplicht waren om vooruit te betalen,
waardoor de inschrijving voorspoedig verliep.
Deze 19e Gerrit Zijm 4-uurs cross op rij was weer een hit
in de motorcrosswereld met maar liefst 75 teams voor
de 4-uurscross. Vooral de voorstelrondje achter de Jeep
van Sandor Mantje was een kippenvelmomentje met 225
ronkende motoren achter elkaar. FANTASTISCH!
Om 5 uur viel de vlag en waren de 4 uur verstreken en
konden we deze dag zonder kleerscheuren afsluiten.
Iedereen ging moe, maar met een tevreden gevoel naar
huis. Volgend jaar is het 20-jarig jubileum, de ideeën
beginnen al te groeien. Maar nu eerst in de winterslaap en
kijken waar we verbeterpunten kunnen aanbrengen om
volgend seizoen weer fris van start te kunnen gaan.
Verder wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun
inzet, want zonder deze mensen is het onmogelijk om deze
prachtige sport mogelijk te maken.
Verder wens ik iedereen fijne feestdagen en tot volgend
jaar!
Frans Coevert
Sectorhoofd motorcross

Garage Rentenaar
Erkend Opel Reperateur

onderhoud alle merken
verkoop nieuw en gebruikt
autoverhuur
leasing
ruitenservice
aircoservice
schadeherstel

RENTENAAR

Bernhardlaan 200 1791 XJ Den Burg
tel. 0222-318 000 www.opelrentenaar.nl

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

De nieuwe Texeler

Zóóó slaapverwekkend...

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

Sfeervol wonen
Wilhelminalaan 14 - 1791 AN - Den Burg, telefoon 0222-315099 - mobiel 06-11302939 - wiersmameubelen@hotmail.com
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PETER JAN KUIP
Sectorhoofd karting

Dit jaar hebben we weer een lekker clubje mensen bij
elkaar, waardoor er elke zondagmorgen reuring is op de
baan. Er zijn weer een aantal nieuwe leden bij gekomen
waardoor het weer goed te doen is om onderlinge
wedstijden op te zetten. Uiteindelijk is dat een van de
doelstellingen van het hebben van een vereniging.
Nu de meeste toeristen aan hun winterslaap doen kunnen
wij weer een paar wedstrijden organiseren. We hebben
nu twee wedstrijden achter de rug in de vorm van een
200 ronden race met teams. De teams worden door de
wedstrijdcommissie samengesteld zodat deze zo veel
mogelijk gelijkwaardig aan elkaar zijn. De teams bestaan
dan uit 1 junior en 3 rijders uit de klasse Rk 1/Honda 390
en Prokart. Hierbij starten we met de junior rijders zodat
deze tegen elkaar kunnen strijden. De eerste keer deden
de junior rijders 25 ronden, dat ging goed en op verzoek
deden ze de 2e race al 50 ronden. Mooi om te zien deze
vooruitgang. De volgende klasse moest dan ook minimaal
50 ronden achter elkaar doen en dan wisselen. Deze rijders
hebben daar wat minder moeite mee maar daar zie je de
onderlinge verschillen wel. De factor mechanische pech
speelde hierbij ook een rol, dus mooie reden om de karts
goed bij te houden.

"Iets te veel verschillende
klassen voor de deelnemers is
een uitdaging."
De volgende wedstrijd gaan we een individuele wedstrijd
houden met transponders. Dit is wat ingewikkelder omdat
er toch wel verschillende motorisering op de karts zit.
Hierdoor krijgen we dan eigenlijk iets te veel verschillende
klassen voor de deelnemers. Een uitdaging voor de
wedstrijdcommissie en de rijders.

zijn we daar wel erg blij mee, er is namelijk aanwas van
jeugd en die kan op een veilige manier instromen. Als je op
zondagmorgen ziet hoe er gereden wordt dan wil je daar
als junior beginner niet onvoorbereid tussen zitten. Dat is
ook niet leuk voor de volwassen rijders die ineens rijdende
chicane’s op de baan vinden. Eerst een bepaald niveau
halen en de regels kennen voordat ze tussen de andere
losgelaten worden. Stukje veiligheid maar ook om de junior
rijder binnen te houden en te zorgen dat ze zonder angst de
baan op gaan.
Het ziet er naar uit dat het weekend van 10/11 februari
Kart Centrum Lelystad weer met 30-40 rijdertjes met
aanhang op Texel komt om daar onderlinge wedstrijden
te houden. Deze rijdertjes zijn voornamelijk ook de oogst
van de kartschool daar, ongelofelijk hoeveel ze er daar
opleiden. Misschien leuk om te komen kijken!? Wil je
hier meer over weten dan kun je de facebookpagina van
Kartclub Texel in de gaten houden. Hier zal meer informatie
over dit evenement op komen. Afgelopen jaar was een
succes volgens de deelnemers. Op zaterdagmorgen alles
sneeuwvrij gemaakt met behulp van de trekker en rolbezem
van Ter Steege. Aan het eind van de dag was de baan super.
Maar helaas op zondagmorgen kregen we de versgevallen
sneeuw er wel af maar de onderlaag was vastgevroren op
de baan en die kregen we er niet af. Ondanks dat vonden ze
het voor herhaling vatbaar.
Lijkt het jou nou leuk om een keer een kijkje te nemen
bij de kartclub of zelf een proefritje te maken, schroom
dan niet en stuur een berichtje. Of kom naar de baan op
zondagmorgen.
De afdeling karting wenst iedereen een actief en sportief
2018 toe.
Peter Jan Kuip

In dit blad staat ook een stukje over de kartschool. Als club
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ARIS VAN DER VIS
Sectorhoofd puzzelritten
De Nieuwjaarsrit was uitgezet door Anne de Vries en
kende een groot deelnemersveld van 24 teams. Door het
sneeuwbuitje tijdens de start van de rit op het Wezenland
leek het een gladde rit te worden, maar de sneeuw smolt
snel weg. Hierdoor kon de rit zonder problemen worden
verreden via De Hogeberg naar Oudeschild, De Waal en
daarna weer terug naar Den Burg en Oudeschild. De grote
hoeveelheid letters met aanwijzingen die in het donker
gevonden moesten worden maakte het een uitdagende
rit, waardoor er grote verschillen in de einduitslag te zien
waren. Een dag voor de nieuwjaarsrit leek het er nog even
op dat de finish door het hoge water niet bereikbaar zou
zijn maar die zaterdagavond was er geen probleem met het
hoge water op de haven van Oudeschild, waardoor iedereen
droog kon finishen bij De Compagnie.
De Krokusrit was uitgezet door Pieter en Marjan van der
Vis en werd verreden onder winterse omstandigheden.
De 17 teams reden de rit, gesponsord door Opel garage
Rentenaar, vanaf Den Burg via het bos richting De Koog en
Oosterend. Langs de Westerweg moest de tekst ‘Elisabeth
Hoeve’ worden gevonden. Dit stond op een bordje in de
berm en werd door veel teams gemist, waardoor deze een
juiste letter misliepen. Iedereen wist de finish te behalen
waarna de prijsuitreiking volgde in Het Cafeetje. De ervaren
deelnemers Anne de Vries en Jan de Wit streden om de
eerste plaats in de B-klasse, waarbij Anne de Vries met 1
punt verschil de winst pakte. Team Nijs kwam in de C-klasse
net als tijdens de vorige puzzelrit als eerste over de finish.
De Paasrit is dit keer uitgezet door Jacco Boersen en Nienke
Daalder. Vanaf Schoenmaker op het wezenland liep de
route via het doolhof langs den Hoorn richting Westerslag,
waar de tijdcontrole stond. Vervolgens liep de route via het
bos naar de Koog en na een rondje de Koog weer terug
naar Westerslag waar de Finish was. De prijsuitreiking was
bij strandpaviljoen Vijftien, die ook de prijzen beschikbaar
gesteld heeft.
De Aardbeienrit was uitgezet door Aris en Pieter van der
Vis en werd verreden door 13 teams. Onder deze teams

waren twee nieuwkomers, waarvan het team van de
familie Peperzak tijdens hun eerste rit de tweede plaats in
de C-klasse veroverde. De rit bracht de deelnemers vanaf
Den Burg via een route door De Mars naar de tijdcontrole
in de Zelfpluktuin. Hierna vervolgde de route zich naar
Oosterend, via Oudeschild, terug naar de finish in de
Zelfpluktuin. De familie De Wit pakte zowel in de C-klasse als
de B-klasse knap de overwinning en gingen met de grootste
prijzen, gesponsord door de Zelfpluktuin, naar huis.
De Snertrit was uitgezet door Jan-Nico en Bea van der
Ploeg en werd verreden door 22 teams, verdeeld over de
B- en C-klasse. Na de start bij Schoenmaker volgde een
verrassende rit in het donker. Vanuit Den Burg moesten de
deelnemers de juiste route vinden via Waalenburg naar de
Rozendijk. Een wijnvat als ‘losstaand object’ bij wijngaard
De Kroon zorgde ervoor dat veel deelnemers een letter op
de route mis waren gelopen. Via een route door De Koog
finishten alle teams bij Hotel De Pelikaan, waar een lekkere
kop snert voor iedereen klaar stond.
De Sinterklaasrit is dit jaar uitgezet door Leon daalder. Het
eerste deel ging door Den Burg via de Hogeberg naar de
Zelfpluktuin waar de Zwarte Pieten bij de controle stonden.
Vervolgens via Oosterend naar Eierland met de finish bij het
MAB clubgebouw. Sinterklaas en een aantal Zwarte Pieten
kwam ook even langs en hadden voor de kinderen nog een
cadeautje mee genomen.
De volgende is de Nieuwjaarsrit. De nieuwjaarsrit is 13
januari en dan is ook de prijsuitreiking.

Het klassement 2017:
B klasse:
Wittûh
Jan de Wit
Zelfpluktuin 1
Aris van der Vis
Sectorhoofd Puzzelritten

C klasse:
Sterre’s superteam
Team Nijs
Miriam & Suzanne
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KARTSCHOOL TEXEL
Wouter Kuip

Hallo mijn naam is Wouter Kuip, ik ben 23 jaar en ik ben
de oprichter van Kartschool Texel. Ik ben er van overtuigd
dat door het succes van Max Verstappen de kartsport in
Nederland flink zal gaan groeien. Door de kartschool op
te richten wil ik de drempel om te komen karten zo laag
mogelijk maken.
Begin 2017 heb ik samen met mijn vader Peter-Jan Kuip
het plan gemaakt om een kartschool te beginnen. Het plan
viel in goede aarde binnen het MAB bestuur welke al zo
lang als het bestaan van de club de jeugd probeert aan te
spreken. Al vanaf 7 jaar kunnen kinderen bij mij terecht voor
proeflessen of zelfs een complete cursus.

"Hè, is dat mijn dochter?"
De vooruitgang is soms al na
één les te zien."
Ik ben van mening dat kinderen niet alleen moeten leren
HOE karten werkt, maar ook WAAROM een kart doet wat
hij doet. De Cursus bestaat uit 50% praktijk en 50% theorie.
Tijdens de theorie leren ze het “waarom” en in de praktijk
leren ze “hoe” ze dit kunnen toepassen.
Denk bijvoorbeeld ook aan de vlaggen op en naast de baan,
en de betekenis ervan. Weet u bevoorbeeld de betekenis
van de volgende vlaggen?

14

Vlaggen:

Sinds het oprichten van de kartschool hebben al 2 Groepen
de cursus doorlopen, met leuke reacties tot gevolg:
“Wouter kun jij misschien basisschoolleraar worden? Want
ze lijken naar jou wel te luisteren”, of wanneer de ouders
na de les de vooruitgang zien: “Hè, is dat mijn dochter?”. De
vooruitgang is soms al na één les te zien.
Voor alle racetalenten op texel is het dus mogelijk om te
beginnen bij Kartschool Texel. Een keer langskomen om een
proefritje te maken? Geen probleem, stuur een mail naar
kartschooltexel@gmail.com.
Wouter Kuip

PATRICK VAN BRUGGEN
Mijn naam is Patrick van Bruggen en ze hebben mij
gevraagd om een stukje te schrijven voor het clubblad.
Ik ben geboren en getogen in Vogelswerf een klein dorpje
in de Betuwe. en ik ben werkzaam geweest bij een grote
Bmw dealer organisatie [bijna 20 jaar] In 2012 ben ik
verhuistnaar Texel en ben samen gaan wonen met Wendy
van Elk. Eenmaal op Texel ben ik in aanraking gekomen met
de autocross. Ben eerst Niek Westdorp gaan helpen met het
opbouwen van zijn auto, toen deze klaar was, heb ik zelf ook
een vrijestandaard gekocht die we weer opgebouwd
hebben wand er zat geen dak meer op.

"Het was een super mooie lange
dag waar ik er met de Vermeulen
bike-texel trofe vandoor ging."
Na een winter vol aan de bak was ie klaar en het was tijd
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voor de eerste rondjes de eerste wedstrijden uitgereden
zonder problemen,en nog een wedstrijd aan de overkant
op de baan in Kollum. een geweldige dag waar de Texelaars
streden om de Vermeulen bike-texel trofe. Het was een
super mooie lange dag waar ik er met de beker vandoor
ging.
Het 2e jaar jaar dat ik ree alles uitgereden niet geheel
ontevreden en aan het einde van het jaar gingen we weer
strijden om de Vermeulen bike-texel trofe in St annaporogie,
maar tijdens de 2e manch kwam daar een einde aan met
een flinke koprol en een knie open raakten we naar het
ziekenhuis de jaaren er na lekker gereden en diverse dingen
veranderd aan de auto wat soms goed uitpakte maar soms
ook niet.
Nu de aankomende winter de nieuwe auto opbouwen
en kijken wat er inseizoen 2018 gaat gebeuren.
Patrick van Bruggen

KEVIN HUIZINGA
Mijn naam is Kevin Huizinga. Sinds enkele jaren ben ik al lid
van de MAB club. Eerst deed ik aan motorcross, maar toen
ik 12 werd, was voor mij de keus toch al snel gemaakt en
ben ik over gestapt naar de autocross.
Toen Dave (Gieles) zijn laatste cross had gereden bij de
junioren heb ik vrijwel de dag erna contact met hem gezocht
met de vraag wat hij met zijn auto ging doen. Gelukkig was
hij te koop en heb ik met behulp van mijn sponsors, de auto
kunnen overnemen.

“"Inmiddels uitgegroeid tot vaste
“"koeler". Het is altijd weer leuk
als Pieter mij weer weet te vinden
tussen al die grote kerels."”
Doordat mijn moeder destijds bij de fam. Langeveld
( Boutique Hotel Texel ) werkte, raakten wij daarmee in
contact. Met name het stockcar racen fascineerde mij
ontzettend. Nog steeds trouwens. Ik ben dan ook elke
wedstrijd van de partij, en inmiddels uitgegroeid tot vaste
“koeler”. Na elke manche moet de stockcar namelijk extra
gekoeld worden, dmv een gieter met water. Vaak is het
dringen na de manche, maar het is altijd weer leuk als
Pieter mij weer weet te vinden tussen al die grote kerels.
In de vakanties en ( veel ) weekenden probeer ik zoveel
mogelijk naar Hoeve Nieuw Breda te gaan om allerlei klusjes
te doen. ‘s Ochtends om 07.00 op de fiets uit Den Burg
vandaan naar Eierland. Want ze beginnen om 07.30.
In ruil daarvoor helpen ze mij weer met mijn crossauto,
omdat ik er niet genoeg verstand van heb om hem goed te
onderhouden of repareren.
Afgelopen jaar begon het niet best. De eerste training brak
een bevestiging van de draagarm van de carrosserie af.
Gelukkig zagen we het op tijd en hebben we de schade
kunnen beperken. Op de baan repareren was geen optie,
want het was wel een secuur klusje om hem te maken.
Dus nadat hij al een klein jaar had staan te wachten, mocht
hij na 1 manche weer terug de schuur in…..Balen natuurlijk..

Gelukkig kwam toen het speedweekend.
Mijn vader was niet thuis door zijn werk, maar gelukkig nam
Arnold mij mee op sleeptouw, en kon ik gewoon bij de rest
van het team staan in de pits.
De eerste 2 manches moest ik erg wennen. Alles was nieuw
voor mij. De 3e manche kreeg ik de smaak te pakken en
eindigde ik als 3e om vervolgens de 4e manche als 2e
te eindigen. Voor de finale was ik vrij laat klaar ( te laat
eigenlijk), maar gelukkig was Dirk Barends nog zo vriendelijk
om de poort alsnog een keertje voor mij open te doen.
Helaas moest ik wel mijn 3e startplek opgeven en als laatste
starten. Maar uiteindelijk ben ik toch nog als 4e over de
streep gekomen.
De 2e cross werd ik in de manches respectievelijk 2e,
12e en 4e. De 12e plek had ik te danken aan het feit dat ik
mij niet zo goed aan de regels had gehouden, en was dus
5 plekken terug gezet.
Maar dat doe je dus ook slechts 1 keer……
Uiteindelijk weer een mooie finale gereden en als 4e
geëindigd.
Tijdens de feestavond mocht ik nog een beker in ontvangst
nemen, doordat ik 3e was geworden in het algemeen
klassement. Voor mij supergaaf, vooral omdat het mijn
eerste jaar was.……
Inmiddels ben ik al begonnen met het bouwen van een
andere auto. Veel onderdelen van deze oude auto gaan
over naar de nieuwe en nog een paar ideeën van mijzelf erin
verwerkt. Maar het is gewoon mooi om komend jaar weer
“de Arena” binnen te mogen rijden met je nieuwe auto. Met
al dat publiek eromheen is het gewoon erg gaaf om te doen.
Natuurlijk is het een droom om zelf ook over een aantal
jaar in een Stockcar F1 te kunnen rijden. Maar dat is nog
een lange weg te gaan tot die tijd. We zullen zien. Voorlopig
hoop ik nog een aantal jaren het publiek te kunnen
vermaken in de juniorenklasse…………
Kevin Huizinga
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RUBEN KAGER
Mijn naam is Ruben Kager. Ik ben 14 jaar. Sinds mijn vierde
ga ik al elk jaar met mijn vader naar de autocross. Ik heb
dit altijd erg leuk gevonden en dat vind ik nog steeds. Toen
ik 11 jaar was kreeg ik van Sinterklaas een overall in mijn
schoen. Ook kreeg ik een gedicht daarin werd verteld dat
ik mocht gaan autocrossen. Sinds mijn 12e doe ik mee
in de Juniorenklasse. Ik rijd met nummer 88. Mijn eerste
auto heb ik gekocht van Erwin Veeger. Dit was een Suzuki
Swift. Deze auto had toen al vier jaar in de cross gereden.
Ik heb met deze auto 3 jaar gereden en ik heb er goed in
kunnen oefenen. Met deze auto ben ik in mijn derde jaar 3e
geworden. Ik houd de Suzuki Swift als reserve.
We gaan nu een nieuw auto bouwen. De nieuwe auto is ook
een Suzuki Swift. We hebben hem al gestript. We moeten
nog de motor uit een andere Swift halen, want er zit nu nog
een 1300cc motor in.

Mijn monteur is Peter Stiggelbout. Als mijn auto bij de cross
stuk gaat helpt hij mij altijd weer om hem cross klaar te
maken. Als ik zelf denk dat mijn auto niet meer te maken
valt, gaat Peter er alsnog tegen aan. Hij geeft nooit op.
Ook kan ik altijd een beroep doen op Niels Hin om mijn auto
naar de crossbaan te vervoeren met de autoambulance.
Ik hoop dat ik over een paar jaar vanuit de Junioren naar de
Rodeo kan doorstromen. Als de Bangerstocks klasse er nog
is, zou ik daar ook wel willen gaan rijden.
Ik wil de MAB en alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor het
fantastisch race seizoen. En tot volgend jaar!
Ruben Kager

"Als ik zelf denk dat mijn auto niet meer te maken valt,
gaat Peter er alsnog tegen aan. Hij geeft nooit op."
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MICHEL HEIDBUURT

Ik ben Michel Heidbuurt geboren op 17-September-1980
te Amsterdam. Ik had al vroeg het cross-virus te pakken;
want op mijn 4de was ik al helemaal gek van Fietscross
en aangezien we toen nog in Almere woonde en daar een
fietscross club zat, ben ik gaan Fietscrossen.
Toen ik 8 jaar was had ik het wel een beetje gezien en stopte
ik met fietscross en vertelde ik mijn moeder dat ik ging
motorcrossen. Ik weet nog dat mijn moeder zei: oh dat is
mooi maar wie gaat dat betalen? En zo klein als dat ik ook
naief was zei ik natuurlijk. Dat betaal ik zelf! Geen probleem.
Daar ging natuurlijk even wat tijd overheen en ondertussen
verhuisde we naar Texel dat ik ongeveer zo’n 12 jaar oud
was..... En ze hadden hier een motorcrossbaan. Dus nu
moet en zou er een crossmotor komen. Na veel gerommel
met een oude 125cc luchtgekoelde Suzuki die ik vanuit
Almere had meegenomen moest er maar wat anders
komen. Maar mijn vader en moeder die beide helemaal
Kawasaki ‘leip’ zijn moest het dus wel een Kawa zijn. En
Bonne Klein Woolthuis reed op een 80cc grote wielen.
Dus aan hem maar ’s vragen wanneer hij de overstap ging
maken naar een 125cc zodat ik die 80cc van hem over
kon nemen. Dat gebeurde vrij snel en toen sloeg het virus
helemaal over.

"Ik was zo zenuwachtig;
dat ik de baan op reed om op te
stellen en dat ik mijn dop van mijn
koeling nog bij de vrachtwagen
had liggen."
20

Een aantal keer te trainen geweest (nog geen wedstrijd
gereden) vond Henry van Maldegem het wel een goed
idee dat ik mee ging naar een wedstrijd aan de vast wal,
Westerbork om precies te zijn. Ik weet nog als dag van
gister, ik was zo zenuwachtig; dat ik de baan op reed om
op te stellen en dat ik mijn dop van mijn koeling nog bij de
vrachtwagen had liggen. Henry rennend achter me aan dat
ik niet later met een oververhitte motor stond. Daarna nog
veel wedstrijden gereden en later de overstap gemaakt naar
een 125cc. Dit keer toch weer een Suzuki van Egbert v/d
Werf. Moet zeggen dat het niet echt geaccepteerd werd dat
ik met een Suzuki thuis kwam; hoe ik het in me hoofd had
gehaald. Maar ondanks een Suzuki hier veel lol van gehad
alleen was het natuurlijk niet genoeg. Dus toen ik op mijn
19de mijn rijbewijs had gehaald moest er ook een crossauto
komen. En zo heb ik nog in Oosterend gereden waar ik altijd
met een Volvo 360 reed gesponsoord door Kees Hin; waar ik
dan ook altijd s’avonds er mee bezig was. Ook af en toe aan
de vaste wal rijden en zo later ook in eierland. Dus al met al
werdt het wel een aardig dure hobby zo bij elkaar dus heb
ik de crossmotor op mijn 20ste verkocht. Want 1 ding heb ik
wel geleerd: als je gaat (motor)crossen dan leer je wat geld
waard is en dat je hard moet werken als je ook nog beetje
lol wil hebben want een geodkope hobby is motorcross niet.
Vanaf mijn 23ste zo druk met werk dat ik even gestopt was;
maar duurde niet lang al snel kwam er weer een rodeo
crossauto dit omdat Dennis Raateland een Opel GSI voor
me had geregeld die ik meteen in de training kort reed door
de greppel heen en alsnog aan een ‘verse’ raakte. Later ook
nog eventjes in de 4-cylinder klasse gereden. Ondertussen
vond ik het ook tijd; dat mijn toen 12-jarige broertje ‘Kevin
Jongedijk’ zijn entree ging maken op het heilige klei van
Eierland. Dus had ook een junior auto gekocht en daarna
zelf eentje gebouwd. Hier had ik ook veel schik van dat

ik alleen met zijn auto in de weer ging en zelf maar weer
motorcrossen. En ja nu een Kawa 250cc 4-takt, deze besteld
bij Bonne Klein Woolthuis; want mijn KAWA’s haal ik bij
hem vandaan. Wat reed dat lekker makkelijk zo’n 4-takt.
Maar toch na een paar jaar beetje rijden op Texel en Den
Helder gestopt want na de geboorte van mijn dochter dacht
ik dat ik wel zonder crossen af kon. Dat ging een hele tijd
goed todat Martijn Veeger in de Bangerstox klasse ging
rijden en ik zag hoe hij helemaal kort werd gereden door
wat gasten van de vaste wal.... Ik dacht dat kan niet... Er
moet een roze auto bij de 2de cross. Aangezien zo’n auto
makkelijk te bouwen is zo eentje klaar voor de 2de cross
en helemaal verslingerd aan de Bangerstox. Het is een
leuke betaalbare klasse en je geen gezeur hebt wanneer
je iemand ‘per ongeluk.... of express’ kort rijdt. Je kan zelf
kiezen of je beetje competetief wil rijden of voor de lol. Als
je competatief gaat rijden ben je wel een ‘punten rijder’ in
deze klasse en niet zo geliefd. Ik probeer te blijven rijden en
de toeschouwer te vermaken. Maar toen oh jee. MAB wou
misschien de klasse opheffen vanwege de te lage animo.
Dus ja dan heb je 2 keuzes; of je accepteerd het voor wat
het is of je zet de schouders eronder en probeert er nog
wat van te maken. Want het is een mooie klasse voor zowel
rijder als toeschouwer zolang er maar genoeg rijders zijn.
Dus na overleg met autocross comissie een laatse strohalm
gekregen en dus rijders regelen.

zullen nog wel zien wat ik later nog in mijn bol krijg; want
ook motorcross blijft kriebelen, zeker nu mijn dochter ook
aan het motorcrossen is op een PW50, dit natuurlijk om het
Virus door te geven en alle mooie herinneringen die ik ook
heb meegekregen van het ‘crossen’. Want wat is het toch
super dat het ook allemaal kan op Texel.
Daarom: MABclub Texel, leden en vrijwilligers bedankt!!
Ik hoop dat we nog vele jaren hier mogen motor- & autocrossen en daardoor het cross virus verder kunnen blijven
verspreiden.
Michel Heidbuurt

1ste cross viel erg tegen met 16 rijders en dacht dat het ook
het einde zou betekenen voor deze klasse. Maar gelukkig
hadden we de 2de cross er 26 en was de finale een waar
spektakel. Maar hier houd het niet op dus gaan we verder
en proberen we ‘de bangerstox rijders’ nog meer mensen
te charteren om plaats te nemen in een Bangerstox
auto. Hopelijk hebben we er volgend jaar nog meer. Dus
momenteel lekker Bangerstox en Lopik500 rijden en we
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LOONWERK
GRONDVERZET
SLOOPWERK
BOERDERIJ
Laagwaalderweg 36, 1793 ED De Waal

06-51579837

NUMMER 1
IN AUTOSPORT

ONDERDELEN!

BEL ONS: 06-515 798 37
WWW.BOERSENPRODUCTS.NL
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Martijn Smit: 06-219 211 50
www.loonbedrijfsmit.nl

Heerlijke
accommodaties
in De Koog
op Texel

0222-314 599
www.zeedisteltexel.nl

GESCHONKEN CERTIFICATEN
Vorig jaar 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;
Jaarlijks worden er maximaal 10 certificaten
uitgekeerd door de MAB.

chenken aan de MAB heeft de voorkeur en
wordt natuurlijk enorm gewaardeerd!
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
penningmeester@mabclub-texel.nl
Mobiel: 06-413 752 12
Mail:

Onderstaand ziet u aan overzicht van certificaathouders
die dit jaar hun certificaten hebben geschonken aan
MAB Club Texel.

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.
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.

2x

Wim
Wiehemeijer

Dick Heerschap
2x

Garage Westend

Peeka Texel

Autoschade
Schoenmaker

Omnyacc
Accountants

Hulde aan de schenkers
van deze gulle gift!!!
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MIKE VAN DEN BRINK
De meeste van jullie kennen mij wel maar ik zal me nog effe
voorstellen. Ik ben mike van den brink, 27 jaar uit Heiloo,
getrouwd met waronne en net vader van 2 nieuwe rodeo
rijders: Kobus en Dorus.
Er is mij gevraagd of ik een stukkie over me cross hobby wil
schrijven dus bij deze..
Het cross virus zat er bij mij al vroeg in omdat me vader
voorheen stockcar heb gereden. zelf heb ik dat nooit
meegemaakt omdat hij stopte toen ik 1 jaar oud was. Wel
gingen we regelmatig naar de cross op st maarten om daar
te kijken naar ome willem en bart koopmans ( het is ome
willem omdat hij de oom van me vader is ). Op me 15e ben
ik ook bij hun begonnen met sleutelen. Ik ben altijd gek van
stockcars geweest dus vond het skitterend om overal mee
naartoe te gaan en om aan die dingen te sleutelen.
Na een paar jaar ben ik overgestapt naar rob hink om daar
te gaan sleutelen. Rob hink reed samen met arie nes, rob in
de stockcar en arie in de rodeo met een volvo, zo ben ik de
rodeo helemaal fantastisch gaan vinden, vooral omdat het
er in de rodeo heerlijk simpel en met veel lol aan toe gaat.
In die jaren op heel veel banen geweest om te sleutelen
waaronder ook op texel, eerste keer texel was met jovink
en de voederbietels in 2007. Skitterend mooi feest gehad
en vanaf toen altijd het speedweekend vrij gehouden in de
agenda. Arie stopte in 2011 met rijden maar ik bleef wel
monteur bij rob hink.
In 2012 overleed mijn 12 jarige zusje. In dat jaar hebben
we veel dingen moeten laten schieten omdat we de volle
zorg voor haar hadden in de tijd dat ze ziek was. Eind 2012
besloot arie dat ik nu wat leuks moest hebben na zo’n klote
jaar, hij had alle volvo rodeo spullen nog staan en samen
hebben we alles weer opgebouwd zodat ik in 2013 kon gaan
rijden en arie voor mij kon gaan sleutelen. In die tijd ook in
contact gekomen met een zootje texelaars en dat volk stond
me wel an want de meeste ben ook zo gek als wat.
Toen in 2014 voor het eerst een aantal OVERKANTERS van
de rodeo naar texel mochten komen ben ik door jim de
smidt uitgenodigd. Uiteraard gelijk ja gezegd want op texel
wil iedereen graag rijden. Met een auto die al pittig wat had
meegemaakt het speedweekend en de 2e cross gereden.
de 2e cross kwamen we zelfs met 3 lekke banden, lege accu
en geen reserve onderdelen, maar de afspraak was als je
het speedweekend kom dan moet je ook de 2e cross rijden.
Vanaf dat jaar bij elke cross op texel geweest om te rijden.
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"Heb het vanaf de eerste meters
al de mooiste baan van Nederland
gevonden."
Nergens kan je zo mooi met een achterwielaandrijver rijden
als op texel.
In 2015 ging het lekker met een 2e plek in het texels
kampioenschap. Had nog nooit ergens prijzen gehaald
voor die tijd maar op de heilige klei gaat het altijd wel
goed, zo goed zelfs dat ik in 2016 de wisselbeker voor het
kampioenschap voor het eerst sinds 1993 van het eiland
naar het vaste land mocht halen. Stiekem wel trots om dat
als eerste OVERKANTER te doen. Al ben ik sinds toen wel tot
half texelaar/half overkanter benoemd.
Dit jaar met 2 autos naar texel gekomen, bij arie begon het
ook weer te kriebelen dus rijden we nu samen rodeo na
eerst jaren voor elkaar gesleuteld te hebben.
Omdat het altijd mooi geregeld is en het met veul volk van
het eiland goed kunnen vinden komen we altijd graag te
rijden op de heilige klei. Ik heb de mazzel ook dat ik het
allemaal ken doen omdat waronne in de afgelopen jaren
ook helemaal gek van crossen is geworden en het voor
ons geen hobby maar een manier van leven is geworden.
Daarom vorig jaar ook een vrachtwagen gekocht zodat als
het effe kan de jongens ook mee kunnen om dan besmet te
raken met het cross virus.
Omdat ik door menno koorn, dirk barends en bart de vries
altijd de ambassadeur van de overkanters word genoemd
hoop ik dat we over 12 jaar een deal kunnen maken zodat
kobus en dorus als overkanters bij de junioren kunnen
meerijden.
Mooi, ik zal een end aan het stukkie knopen. Een zootje
van jullie zie ik van de winter tijdens het nieuwbouwen
waarschijnlijk wel en voor de gene die ik niet zie: tot op de
eerste cross van 2018 want wij zijn er gewoon weer bij!!
Mike van den brink

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.

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

Afgelopen jaar is weer voorbij gevlogen dus het is
weer tijd om een stukje te schrijven voor het clubblad.
Ik ben eigenlijk al een week te laat met mijn stukje.
Er waren afgelopen jaar iets meer inschrijvingen
dan vorig jaar, dus daar mogen we niet over klagen. Patrick Simons heeft aangegeven dat hij wil stoppen
in de puzzelrittencommissie en het jaar (2016) zou afmaken. Inmiddels hebben we ook een vervanger gevonden.
Vanaf september zit Leon Daalder ook in de puzzelcommissie en heeft samen met Patrick de Sinterklaasrit
uitgezet.
Komend jaar worden er weer 5 ritten voor het klassement
uitgezet en daarnaast natuurlijk weer een Sinterklaasrit
maar deze telt niet mee voor het klassement. Toch lopen
we er voorzichtig aan te denken of we misschien wat kunnen variëren met bijvoorbeeld een bolletje-pijltje
rit of een fotorit. Maar andere ideeën zijn natuurlijk
ook welkom.
Ook eens mee doen? We zien jullie graag bij de inschrijving van de puzzelritten.

Make your
own tRACK

Aris van der Vis
Sectorhoofd Puzzelritten

WWW.MANTJESTORE.NL
Dorpsstraat 55, De Koog | Hogerstraat 1-5, Den Burg

U heeft de ideeën,
CLCB realiseert ze!
Langeveldstraat 10
1795 AG De Cocksdorp
06-272 394 48
/cocksdorperlasbedrijf.texel
info@clcb.nl

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

BAS PEETOOM
Ik ben bas peetoom, ik ben 22 jaar en ik woon in Winkel.
Ik ben actief in de stockcar f1 sinds 2015, waar ik na de NK
Sint Maarten de auto van texelaar Arjan Koorn overnam.
de eerst volgende wedstrijd won ik de finale in Sint Maarten
en later ook nog de finale in Emmen.

"2016 werd ook een topjaar
waarin ik zelfs de wereldfinale
wist te behalen."
In dit jaar hoopte ik ook op een goed resultaat bij de MAB ,
de auto was immers al 2 keer baankamioen geworden(met
arjan) en dit wilde ik graag ook proberen , maar helaas.
in 2017 heb ik het wat rustigger aan gedaan met de stockcar
race’s. dit i.v.m. dat ik het bedrijf van mijn grootouders heb
over genomen en niet alle tijd meer heb voor de auto.
planning was alleen sint maarten en texel. Sint Maarten
omdat het een soort van thuis wedstrijd is en texel omdat ik

het een geweldig mooie baan vind, en omdat ik er ook altijd
al welkom was dat ik nog reed in de formule 2.
sint maarten had dit jaar door veel pech geen goede
eindklassering texel hier in tegen wel, het was spannend en
een heel gereken maar uiteinedlijk slaagde ik er in om als
eerste overkanter baankampioen te worden.
toch nog een goede prestatie dit jaar.
ik wil de MAB bedanken voor de uitnodiging die we elk jaar
krijgen en de mooie weekendjes, en hoop er in 2018 weer
net zon goed jaar van te maken.
en natuurlijk ga ik weer proberen om die mooie beker weer
mee te krijgen naar t vaste land.
Bas Peetoom H694
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NIELS HIN

Mijn naam is Niels Hin en ben 31jaar oud. Ik werd door de
voorzitter gebeld als ik niet een stukje voor het MAB blad
wou schrijven.
Als klein ventje ging ik wel eens met mijn vader naar de
cross op Harkenbuurt in Oosterend, maar verder als lege
glas flessen zoeken en inleveren bij de vrachtwagen die
achter de dijk stond en van de oude kartonnen dozen van
de dijk af glijden werd het niet.

"Samen met vader Willem naar
de cross met onder onze arm 2
planken waar spiekers in zaten
zodat je plankje niet van
de dijk gleed."
Paar jaar later kwam Jacco Boersen seizoens werk doen bij
me vader in het bloembollen bedrijf en die vroeg als ik niet
eens mee wou naar de cross op Harkenbuurt.
Zo gezegd zo gedaan wij gingen samen met vader Willem
naar de cross met onder onze arm 2 planken waar spiekers
in zaten zodat je plankje niet van de dijk gleed en je het wel
een middag op uit hielt.
Daarna verhuisde de cross van Harkenbuurt naar “de
Heilige klei” van Eierland waar ik gewoon langs de baan zat
naar de cross te kijken tot het bij mezelf begon te kriebelen
om ook te gaan crossen.

Dus kwam er een Volvo 850 5cilinder 10klepper die ik in
Friesland opgehaald had voor de Rodeo. Samen met Peter
Stiggelbout en me broer Dennis een kooi erin gelast en
crosswaardig gemaakt. 1e jaar 2008 Texel was vooral een
leerjaar tussen de jongens die al vaak meer dan 10jaar
reden en wisten waar ze mee bezig waren.
Maar 2e cross seizoen begon goed en werd zelfs met mijn
3e cross 1e in de finale van de rodeo voor Jan Zijm op Texel
tijdens de 1e cross in 2009.
Heb tot heden al paar rodeo auto’s gebouwd, maar het
rijden vind ik toch duizend maal leuker dan zo’n auto
bouwen.
Gelukkig heb ik daar goeie monteurs voor en zelf natuurlijk
ook veel. Nu is het bijna 2018 en komende winter zal ik weer
een nieuwe Volvo 850 bouwen met Peter Stiggelbout omdat
afgelopen jaar na me mooie koprol 2e cross de kracht er
toch wel aardig uit de auto was. Gelukkig heb ik de rijkdom
dat ik nog een 2e 850 crossauto als reserve heb staan voor
geval dat.
Hoelang ik nog te zien ben op de baan weet ik nog niet,
maar voorlopig ben ik nog niet van plan om te gaan
stoppen.
Niels Hin
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PIETER DOGGER
Mijn naam is Pieter Dogger en ben door Menno (voorzitter)
gevraagd om een stukje te schrijven in het clubblad van de
MAB over mijn cross-carrière.
Eigenlijk is die voorbij sinds vorig jaar, na 25 jaar gecrost
te hebben vond ik het wel genoeg geweest, en heb ik mijn
stockcar verkocht. Dit jaar gestart als keurmeester, zo blijf
je toch nog een beetje betrokken bij de club, en spreek je
de rijders waar je het altijd tegen op moest nemen ook nog
regelmatig !!
Het jaar dat ik 18 werd hadden we een stockcar gekocht van
Pieter-Jan Kooger dus meteen gestart in de Koningsklasse,
maar dit was van korte duur, want na de eerste cross was
de auto al zo beschadigd dat hij gelijk naar de schroothoop
kon! Toen toch maar besloten om rodeo te gaan rijden,
een meer betaalbare klasse. Dit een jaar of 5 gedaan (ook
met ieder jaar een andere auto, trouwens.) Ik zat in die tijd
in dienst dus was alleen de weekenden thuis, dus bijna
ieder weekend was het sleutelen bij garage Grisnigt met
m’n zwager Bill en de rest van de vrienden club. Later zijn
we naar de schuur van Dries Veltkamp aan de maricoweg
gegaan, en daar sleutelen we nu nog steeds.

"Tot ik het op een gegeven
moment na veel pech zo zat was,
dat ik alles heb opgeruimd"
Omdat de stockcar-klasse toch bleef kriebelen besloten we
in 1995 toch weer een stockcar te kopen dit keer de oude
wagen van Martijn de Veij. Eerst een paar jaar op Texel
mee gereden, maar later ook de overstap gemaakt om
naar St maarten en Callantsoog te rijden. Ik werkte toen
al bij Toon Schoenmaker dus was in de gelegenheid om de
auto ieder jaar van een andere kleur te voorzien, na enkele
jaren hier mee gereden te hebben, besloten we een auto
uit Engeland te kopen, want bij iedereen was bekend dat
ze in Engeland toch een stapje voor liepen op de techniek,
dus in de winter maanden de motor overgehangen, alles
pas gemaakt en gespoten begonnen we aan een nieuw
seizoen, waar we vele jaren mee gereden hebben. Tot ik
het op een gegeven moment na veel pech zo zat was, dat ik
alles heb opgeruimd, 2 jaar lang gekeken en gepraat kwam
ik in gesprek met Thijs Veldt, in de schuur bij de jaarlijkse
barbecueën ,en besloot ik toch weer om samen met Joop
Veltkamp die ook stockcar reed een nieuwe auto te laten
bouwen, en met die auto heb ik eigenlijk alle punten en
prijzen mee gewonnen!!
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Ergens in de zelfde periode kocht ik ook samen met Joop
een oude touringbus die we helemaal omgebouwd hebben
om onze stockcars mee te vervoeren. In 2004 gingen we
voor het eerst met de crossauto naar Engeland, we waren
al een paar jaar met een campertje geweest om te kijken
, maar nu hadden we de auto’s mee en mochten daar
meerijden in de Nederlandse manche.

"Mensen wilden met me op de foto
en vroegen om handtekeningen,
dat is echt bizar"
Prachtige weekenden beleeft met de jongens, in Engeland
“leeft” de cross zoveel meer als hier. Een hoogtepunt
was toch wel het meerijden met de WK stockcars in
2010 tussen alle grote Engelse rijders. Niet veel rondes
gereden want ik lag er al vrij snel uit, maar wat een
pracht om mee te maken, kippenvel ! Mensen wilden
met me op de foto en vroegen om handtekeningen,
dat is echt bizar maar geweldig om mee te maken.
Een ander hoogtepunt was om het allereerste
speedweekend 2007 dat op Texel werd verreden, met
“overkantse” gastrijders winnend af te sluiten! En natuurlijk
mijn laatste cross in 2016 ! Het idee om te stoppen speelde
al een poosje door mijn hoofd, steeds als ik weer flink
schade dacht ik ppffff dat word weer avonden sleutelen en
daar had ik geen zin meer in. Gelukkig stonden de jongens,
sponsoren niet te vergeten altijd klaar om te helpen, want
zonder hun hulp ben je nergens en had ik het waarschijnlijk
ook niet zo lang volgehouden! En uiteraard ook mijn gezin
, die allemaal gek zijn op autocross . De laatste cross heb ik
nog op mijn naam mogen zetten, een mooier afscheid is er
niet!
Nu sleutel ik nog steeds bij 2 van mijn 3 zoons, Jasper voor
het eerst in de rodeo en Robin in de junioren klasse, in de
oude auto van Jasper. Ik vindt het prachtig om hun te zien
rijden en om te helpen sleutelen, maar niet meer omdat het
moet, gewoon omdat ik het leuk vindt! De jongens hebben
ook een leuke vriendengroep die allemaal handig zijn en
ook lekker kunnen sleutelen dus ik kan straks gewoon
met een biertje op de dijk! En wie weet gaat Matthijs, mijn
jongste ook nog wel rijden, dus voorlopig nog genoeg
Doggertjes bij de MAB.

Pieter Dogger

Prettige vakantie
in het noorden van Texel

W I J W E NS E N
ALLE CROSSERS
VEEL SUCCES!
DEN BURG
DE KOOG

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!

Weverstraat 5A
Dorpsstraat 2

WWW.TREFFERSTEXEL.NL

www.demuy.nl

PASCAL SPIGT

Crossen en hoe 't begon......spigtracing

Hallo allemaal, Toen Menno Koorn lang geleden vroeg of
ik een stukje wilde schrijven, dacht ik: tuurlijk, tijd zat en
vervolgens ben ik nog maar net op tijd voordat het naar de
drukker gaat, haha. Oeps.
Mijn oom, Frits Witte, nam ons wel eens mee naar de
EMACO, en daar waren de stockcars natuurlijk heel
indrukwekkend, Theo Veeger en Simon de Smidt reden toen
mee in de top. Dat wil ik ook ooit eens doen, had ik toen
bedacht...... Alles werd aangewakkerd door de bezoeken
aan autocross vereniging Rang Pang waar wij van kinds af
aan al gingen kijken.
Jaren later hoorde ik dat Bart Heerschap zijn stockcar ging
verkopen. Dit leek mij een goede kans en zo kwam ik aan
mijn eerste chassis. Auto op de trailer en naar “De Grie”
alwaar vader Henk met één vinger naar zijn voorhoofd
wees en moeder Tineke hoofdschuddend ernaast: jullie zijn
knettergek!
Er werd gesleuteld aan de auto bij de familie Schermer in
de Prins met behulp van John Nieboer. Een motor moest
er komen natuurlijk want anders wordt het niks, maar ja.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Na kort overleg met ma
heeft pa uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken
om de motor te regelen, die van Martin Smidt, wie nu
chocolatier is!
Daar gingen we! Twee keer Texel was een feit in 1995.
Het nummer dat we toegewezen kregen was #6. En die
is altijd gebleven. Dat crossen viel nog niet mee, moet ik
eerlijk zeggen, het slootje en de toen nog volop gebruikte
strobalen werden veelvuldig opgezocht op Oosterend.
Het jaar 1997 heeft mijn neef Marcel Stiggelbout er in
gereden op Texel, omdat ik een lange reis maakte met de
marine. Voor hem een aardige vuurdoop!

"Nederlands Kampioen! Klein
feestje gevierd!"
1998 voor het eerst een tripje naar St. Maarten gemaakt,
nou dat was even “different cook” in die tijd. En in de winter
van 1998/99 een andere chassis aangeschaft en samen
met Aad Amsing de, ex 35 Hink, auto opnieuw opgebouwd.
De motor ook aangepakt, die ging naar Pro Street in
Heemskerk en kwam terug als nieuw. Dat ging een stuk
harder en beter en een aantal leuke resultaten op Texel en
St. Maarten behaald.
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Toen kwam het NK te Lelystad in ‘99 en daar gingen we
heen te rijden. Het waren immers ook altijd zeer gezellige
“Texel weekenden” die daar gehouden werden. Met behulp
van team 99 Johan Catsburg ging de auto steeds beter en in
finale ging de auto als een speer, Dirk Barends viel uit en ik
kwam als eerste over de finish, Nederlands Kampioen! Klein
feestje gevierd!
Inmiddels in contact gekomen met de Engelse familie
Murray Harrison (UK97) die ons de nodige tips en trucs
bijbracht. De bezoeken aan Engeland werden talrijker,
af en toe bij Murray helpen, maar ook WK bezoeken.
Halverwege de jaren 90 was ons eerste WK bezoek, daarna
vrijwel geen jaar gemist. Ook met Murray mee als regerend
wereldkampioen naar Coventry, waar pa voorin de bus
moest gaan zitten met de grote kampioensbeker op schoot!
Ook kregen we het voor elkaar dat Murray, in zijn
kampioensjaar, naar Texel kwam om te komen rijden.
Martijn de Veij reed destijds met nummer 97 en stelde zijn
auto beschikbaar. Er werd ook een gouden spoiler geregeld,
de kleur van de spoiler waar alleen de wereldkampioen mee
mag rijden.

"In Kings Lynn werd ik, na ruim 20
jaar wachten, de 2e Nederlander
die een heat won"
In 2000 heb ik tijdens de tripjes naar Engeland samen met
Murray een auto opgebouwd voor de Nieuw-Zeelander Neil
McCoard. Murray bood, als dank, aan om in de stockcar
welke we voor Neill hadden gebouwd een race in Engeland
mee te rijden. In Kings Lynn werd ik, na ruim 20 jaar
wachten, de 2e Nederlander die een heat won. Ik werd 8ste
in de finale en helaas niet gefinisht in de Grand National.
Een dag later 8e in de heat en 4e in de finale en 3e in de GN.
Wat een topjaar was dit!
In de winter van 2001, na een goed gesprek met Murray,
een nieuwe auto bij hem besteld, die kwam met APC
Koopman transport naar Texel. Dat jaar ontvingen we de
prijs voor “mooiste stockcar van Nederland”. Niet gek. Met
inmiddels een Chevrolet Big Block 454 onder de kap werden
we in 2002 Texels Kampioen.
Mede door de contacten ben ik uitgenodigd om als
2e Nederlander ooit (Louw Wobbes is als langebaankampioen één keer heen geweest) deel te nemen aan het
wereldkampioenschap 240ci in Nieuw-Zeeland! Er werd een

stockcar beschikbaar gesteld, een week overnachten en
meerdere races. Zelfs TV-ploegen waren aanwezig. Ik zou
graag nog een keer terug willen!

te winnen, maar ook om de Texelse autocross en al zijn
gastvrijheid en organisatie mee te maken. Hiervoor laten zij
zelfs het Europees Kampioenschap in Engeland schieten!

De jaren vliegen voorbij en ook mijn jongere broer Jeroen
heeft menig jaar in de rodeoklasse met nummer #22
en later #6 zijn kunsten vertoond! En als de toenmalig
wereldkampioen Murray Harrison aan je rodeo heeft
geknutseld is dat zeer bijzonder!

Voor 2018 staat er een spannend jaar te wachten waarin
ook mijn zoon Mika zijn eerste meters gaat maken in F2
junioren. Misschien de volgende generatie? Wie weet!

Afgelopen jaren heeft Jeroen zich steeds meer gericht op
alles wat ons team draaiende houdt en is een soort van
“crew chief” geworden. “Thanx Bro!”
Nog steeds gaan we elke jaar één of meerdere keren naar
Engeland om te rijden. We zijn destijds begonnen met
deelname aan de UK-open weekenden in Skegness en
vrijwel elke jaar naar de WK. Mede door mijn werk bij de
marine en later als beroepsduiker heb ik de afgelopen jaren
niet genoeg punten bij elkaar gereden om te kwalificeren
voor deelname aan de WK, maar de wedstrijden die dag er
omheen rijden we wel.
Dit jaar ook weer aan de wedstrijden om de WK heen
deelgenomen, en een week later wederom naar Engeland
om als enige Nederlandse deelnemer meet te doen het de
WK V8 (stockcars met beperkt motorvermogen). Net als in
Nieuw-Zeeland stond alles hier voor ons klaar om te racen.
Auto, eten, drinken, slaapplaats. We worden altijd goed
verzorgd!
Door de jaren heen steeds meer en beter de overige
Engelse coureurs leren kennen. Dit heeft geresulteerd in
een inmiddels bij een ieder bekend Texel Speedweekend.
Het begon met 1 Engelse coureur. Dat werden er steeds
meer en het afgelopen jaar waren er inmiddels negen
Engelse coureurs met teams op De Grie te “logeren”.

Graag wil ik bedanken: Stolk Mechanisatie, Schouwstra
Transport, Kees Hin Banden, Las bedrijf Chris Otten, Vens
Diving Services, Print service Texel, ABS Graaf Spuiterij,
Rijsenhout bedrijfswagens, AVO RaceSchokbrekers, Slikker
techniek, Frank Leijen Transport, HVMP internet marketing,
Van der Ploeg civiel technisch projectmanagement, Millers
Oils en zeker ook de “Club van 100,-” waar iedereen zich nog
steeds voor kan aanmelden. ;)
Zonder mijn team ben ik niks dus: Jeroen, Job, Aad, Des,
Cor (aka: Zaag), Patrick en Berry: mannen bedankt! Zonder
vrouw en kids wordt het ook niks: Nathalie, Mika en Senna
die laten ons maar steeds weer te crossen gaan!
Afsluiten wil ik (ook namens Jeroen) met bedanken van twee
speciale mensen: onze vader en moeder. Onwijs bedankt
voor de onvoorwaardelijke steun, hulp, sleutelruimte, koffie,
broodjes, de hele Grie en af en toe het gemopper.

ONWIJS TROTS OP JULLIE!
Pascal Spigt Stockcar F1 H6
www.spigtracing.nl

Voor 2018 staan er wellicht nog meer te trappelen om deel
te nemen aan het Speedweekend. Niet alleen om deze prijs
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JARNO EN DANIËL TESSELAAR
Hallo ik ben jarno Tesselaar (18), toen ik 6 jaar was ben
ik begonnen met motorcross op een PW50. De eerste
paar jaar vondt ik de motorcross niet heel leuk en ben
ik er ook één jaar mee gestopt, maar na een jaar niet te
hebben gereden toch weer begonnen omdat het me toch
wel trok. Ik ben toen weer begonnen op een Polini waar ik
ook wedstrijden mee reed. Vooral heb ik met die motor bij
MCCDH in Den Helder getraind.
Daarna heb ik de overstap gedaan naar een KTM sx65.
Daar heb ik 2 jaar opgereden en ben daarna over gegaan
naar de 85cc klasse op een Kawasaki kx85. Eerst op de lage
wielen en daarna naar de hoge wielen waar ik redelijke
vooruit gang heb geboekt in het rijden, in deze klasse zijn
we ook wedstrijden in Friesland, Groningen en Gelderland
gaan rijden. Op mijn 16e heb ik de overstap gemaakt naar
de 125cc waar ik in het eerste jaar nog niet mee kon komen
voorin en heb ik ook in dit jaar me scheenbeen gebroken
met een wedstrijd in Emmen. Het tweede jaar ging al beter
en het derde jaar (afgelopen jaar) was ik op Texel aan het
strijden voor het podium met Tim Vlaar en Boy Meereboer
we hebben het hele jaar met elkaar gereden en er was altijd
strijd op de baan, dat maakt de sport zo mooi! Ook reed ik
in de DMX-Noord lekker mee.
Deze winter maak ik de overstap naar een Yamaha
YZF250cc waarmee ik volgend jaar ook weer de DMX-noord
mee rijd. Ook de NMC competitie in Noord-Holland en op
Texel rijd ik mee.

"er was altijd strijd op de baan,
dat maakt de sport zo mooi!"
Mijn naam is Daniel Tesselaar en ben 21 jaar, toen ik
5 jaar was ben ik begonnen met motorcrossen samen
met mijn vader Maico en broertje Jarno. Toen ik 10 jaar
was heb ik tijdens het motorcrossen een ongeluk gehad
waardoor mijn voorstekruisband in mijn linkerknie volledig
afgescheurd was, na een revalidatie van bijna 3 jaar,
wou ik niet anders als weer op de motor stappen. En dat
ging alweer snel erg goed! Tot mijn 18e zijn we met zijn
drieën ieder weekend het hele land door gereden om vele
wedstrijden en trainingen te verrijden. Op mijn 18e heb ik
een schouderblessure opgelopen waardoor mijn schouder
snel en veel uit de kom ging. Na 2 schouderoperaties in
anderhalf jaar te hebben gehad, heb ik besloten om te
stoppen met het motorcrossen. Ik kijk terug op een hele
mooie tijd waarin we veel mooie dingen hebben gedaan en
beleefd! En ik hoop dat ik misschien in de toekomst weer
eens op de motor zal stappen.

TWAN EN ROBIN GROENEWEG

Samen met je zoon je sport beoefenen...

Ja daar zit je dan……… schrijf ff voor in het clubblad, een
leuk stukkie over jullie zelf, luidde de vraag. Laat ik ons dan
eerst maar voorstellen: Twan en Robin Groeneweg. Ik ben
getrouwd met Zelda, en heb met haar naast Twan, nog
twee dochters: Jente en Sanne. De meiden zijn helemaal gek
van het beoefenen van de paardensport, maar ik zal jullie
daarover verder niet mee vermoeien! Het gaat tenslotte in
dit clubblad over motorcross.
Het begon natuurlijk allemaal dat ik op de MAVO zat met
een brommertje om mee op het erf en op de boerderij te
rijden. Ergens een oude Kreidler Floret op gescharreld, en
rijden maar. Alleen dat ding was meer stuk dan heel dus
de hobby bestond meer uit sleutelen dan rijden. Dat ik een
jaar of zestien was moest (1988) er wat snellers komen. Dus
na een tijdje alle advertenties in de telegraaf uitgeplozen
te hebben, vonden we (samen met mijn broer Guido) een
Honda Elsinore uit 1978 ( nog met uitlaat onderlangs).
Prachtig ding voor ons, dus dat ding opgehaald en er thuis
mee aan de gang.

Een jaar later ofzo kwam Martien Jimmink een keer langs
op de boerderij om de loonwerkzaamheden te bespreken.
Al snel kregen we het natuurlijk over het crossen… hebben
jullie ook zo’n ding?? Maar … dan kan je wel mee doen met
de Niedorper clubcross aan komend weekend!! Ja maarrrrrr,
ik heb geen crosskleren, geen laarzen, geen protector…
Hoe moet dat allemaal? Ik hoor het Martien nog zeggen:
je zet dat ding op de kar en je zorgt dat je om 9.00 op de
crossbaan bent, ik neem alles voor je mee wat je nodig bent.
Nou daar ging ik dan die volgende zondagochtend met
knikkende knieën naar de Moerbeek, niet wetende wat voor
een geweldige dag ik zou gaan beleven. Ik kon het met dat
oude ding bij lange na niet bijhouden, maar was wel meteen
verkocht aan de motorcross.
Heb toen een aantal jaren tot iets van mijn 22ste
wedstrijden gereden in Den Helder en bij de Niedorper
motorclub. Leuke tijd waarin we ook wel op zondag
middag met een groepje naar het westelijk havengebied
van Amsterdam ging om daar offroad te rijden. Geweldig
was dat. Heb ook nog tijdens mijn studie stage gelopen en
gewerkt in Canada bij een boer die ook crosste, dus daar
ook nog een aantal keren te trainen geweest. Die banen
daar was toch iets heel anders dan ik gewend was: grote
sprongen, wasborden en veel dubbel jumps. Maar wel een
geweldige ervaring.

"Pap krijg ik nu een motor"?
Dat was ie dus nog niet vergeten!"
Na mijn studie ging t crossen op een laag pitje. Huis
gekocht, dus keihard werken en geen geld om te crossen.
Ondertussen wel Zelda aan de haak geslagen. 14 juli 2005:
Zelda zegt: denk dat je weer vader wordt dus breng onze
dochter Jente ff weg. Maar dat ventje had zoveel haast,
dat eer ik terug was, Zelda met Twan in haar armen op de
bank lag. Hij hield toen al van snelle starts… Hij kon met 9
maanden lopen, echter het leren fietsen zonder zijwielen
duurde ff langer. Dus in een opwelling om hem te motiveren
zeg ik tegen hem: als je nou leert fietsen krijg je een
motortje”. Drie maanden later kon ie eindelijk los fietsen en
na 15 meter kwam natuurlijk de vraag: “pap krijg ik nu een
motor”? Dat was ie dus nog niet vergeten!!
Yamaha Pw opgehaald en rijden in de tuin om het huis,
prachtig vond hij het. Tijdens het oefenen met gas geven
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heeft Zelda nog ns alleen met de capuchon van Twan zijn
jas in haar handen gestaan en Twan verdween volgas in de
struiken in de tuin.
Twan reed zijn eerste wedstrijd toen hij 9 jaar was op de
65 cc kleine wielen bij de kermiscross van Kolhorn. Hij had
op YouTube al honderden filmpjes van starts gekeken,
maar dat hij het zelf moest doen, vergat hij zijn motor in de
versnelling te zetten en was iedereen aan het eind van het
startveld toen hij ook eindelijk vertrok. Tweede manche ging
beter, en wist die winnend af te sluiten. Dus een ervaring
rijker en onwijs trots weer naar huis.
”We gaan meer wedstrijden rijden pap”, dus dat was voor
mij de reden om ook weer een motor te kopen. Nou had ik
in t verleden ook eens twee enduro’s gereden, en dat was
een geweldig ervaring geweest. Met je crosser, legaal, een
hele dag door de bossen knallen, dus dat wilde ik wel weer.
Enduro motor gekocht en samen met Twan trainen en
wedstrijden rijden.

"Samen je sport beoefenen,
samen erop af, samen een mooie
dag beleven."

Echter aan dat losse zand op Texel moesten we wel ff
wennen. Waardeloos dat losse spul, maar we voelen ons er
steeds meer op thuis, mede doordat we het afgelopen aan
de DMX-Noord competitie mee hebben gedaan. Een mooie
reeks wedstrijden met een goed niveau waar je veel van kan
leren.
Samen je sport beoefenen, samen erop af, samen een
mooie dag beleven. We vinden t geweldig dat we deel uit
mogen maken van zo’n hechte groep crossende vrienden,
die veel voor elkaar over hebben!! En daar draagt de MAB
club Texel zeker aan bij!!
Robin Groeneweg

NIKAY SANGERS
Beste mede-motorcrosser,
Laat ik mij eerst even voorstellen, mijn naam is Nikay
Sangers, ik ben 20 jaar oud en mij werd gevraagd een stukje
over mijzelf te schrijven voor in het clubblad.
Van jongs af aan was motorcross al een droom van mij,
aangezien mijn vader er in zijn jongere jaren ook erg actief
mee bezig was, en mij nog als klein jochie mee nam naar de
crossbaan is het ook niet wereldvreemd dat ik het erg leuk
vind. Maar nadat mijn vader een ongeluk kreeg op de motor
en voor een aantal weken in de rolstoel belandde was het
voor hem afgelopen en mijn moeder vond het dan ook geen
goed plan om mij nog te laten crossen.
Maar na 6 jaar lang zeuren en drammen bij mijn ouders
en volop in de horeca aan de bak geweest te zijn is het
mij 2 jaar geleden toch gelukt om mijn ouders zo ver te
krijgen dat ik groen licht kreeg om aan deze sport te mogen
deelnemen.
In het begin van 2016 kochten mijn ouders en ik samen
mijn eerste motor, dit was een KTM 150sx uit 2012 waar
ik maar 1 seizoen op heb gereden, het was dan ook
niet echt motiverend meer na 3 keer een vastloper in 1
seizoen. Ook de wedstrijden in dit seizoen verliepen niet
allemaal vlekkeloos maar het was dan ook mijn allereerste
jaar op een motor. Ik had dan ook geen enkele ervaring
met motoren en schakelen was voor mij wereldvreemd.
Het eerste seizoen op de motor was voor mij meer een
leerproces dan echt wedstrijdrijden, ik kreeg dan ook
geregeld van mijn vader te horen dat ik als een “natte krant”
op de motor zat. Gelukkig ben ik daar nu (grotendeels) van
af.

"Deze ontzettend mooie zwarte
vlag kostte mij dan ook 1 plek in
het klassement maar hé ik reed
toch niet voor de winst."
Het wedstrijdseizoen verliep ook wat beter op deze
machine, natuurlijk ook omdat ik wat meer ervaren was dan
het jaar daarvoor. Alleen de laatste wedstrijd was nogal een
hectisch gedoe aangezien het startrelais stuk was en ik de
motor aan moest duwen voor elke manche.
De manches zat ik dan ook met geknepen billen op de
motor, en uiteraard ging ik in de laatste manche onderuit.
Gelukkig kwamen mijn pa en 2 maten mij helpen en kon
ik gauw weer door, totdat ik werd afgevlagd i.v.m. het
overtreden van een regeltje. Deze ontzettend mooie zwarte
vlag kostte mij dan ook 1 plek in het klassement maar hé
ik reed toch niet voor de winst. Van fouten leer je zullen we
maar zeggen.
Ik hoop nog erg lang te kunnen genieten van deze
ontzettend mooie sport, en wil in het bijzonder mijn ouders
bedanken dat zij het voor mij mogelijk hebben gemaakt
deze sport uit te kunnen oefenen.
Nikay Sangers

Na de laatste vastloper van deze machine hadden mijn
vader en ik het wel een beetje gehad met hem en stond
er toevallig een 250sxf uit 2014 bij Ronald Zijm. Ik kon de
overblijfselen van de 150sx inruilen en ben vanaf februari
2017 de trotse eigenaar van een 250 4-takt waar ik tot op de
dag van vandaag nog erg blij mee ben. Het overstappen van
2-takt naar 4-takt vond ik hemels aangezien ik een 150cc
2-takt gewend was. Ik wist daarom helemaal niet wat mij
te wachten stond met de overstap naar 4-takt. Toen ik mijn
150sx inleverde had ik eerst zo mijn twijfels over 4-takt en
wist ik nog niet zeker of het de juiste keuze voor mij was,
maar na een middagje testrijden op de 4-takt was ik gelijk
van gedachte veranderd en wist ik meteen dat dit hem zou
worden.
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DE SNOEKIES

Sinds enkele jaren zijn ook wij regelmatig op de gezellige
motorcrossbanen in Noord-Holland te vinden. Vader Nielco,
dochter Lynn, zoon Mike en dochter Kate stappen graag op
hun gemotoriseerde tweewielers om een rondje over de
baan te scheuren. Moeder Kim kijkt toe en zorgt voor de
psychische ondersteuning en de inwendige mens.
De liefde voor motoren en gemotoriseerde sporten is met
de paplepel ingegoten. Van kleins af aan waren de kinderen
als grootste fans van hun vader altijd te vinden op de
autocross. Ruim 20 jaar lang heeft Nielco in verschillende
klasses gereden met vele behaalde successen! Grootste
deel rodeo, met later een uitstap naar de Formule 2 en
vervolgens als laatste in de Keverklasse. In het begin was de
autocross prima te combineren met de motorcross omdat
het onderhoud meeviel. Maar de kinderen gingen beter
rijden, het speelgoed werd duurder en had steeds meer
onderhoud nodig. Nielco heeft nu de knoop doorgehakt
en besloten dat hij definitief stopt met de kever en zich nu
volledig gaat richten om de motorcross.

Inmiddels is Snoek Motoren voor vele motorrijders een
vertrouwd begrip geworden. On road is er voor de Snoekies
nog steeds maar 1 merk en dat is natuurlijk Honda, maar
wat de motorcross en off road betreft is naast Honda ook
KTM favoriet geworden! Lynn, Mike en Kate vinden het
geweldig om hun ouders te helpen met sleutelen en allerlei
hand- en spandiensten in de zaak. Zolang het maar met de
motorcross te maken heeft!
We hebben een superjaar gehad met een aantal mooie
overwinningen! Een van de hoogtepunten was zeker de
Gerrit Zijm. Lynn en Mike waren samen een team en wisten
deze uitputtingsslag voor kind en machine te winnen in
de 65 cc! Kate reed samen met Amy in de 50 cc en ook de
meiden waren in deze klasse oppermachtig en sleepten de
overwinning binnen!
Organisaties, vrijwilligers en medecrossers bedankt voor
de mooie dagen en de gezelligheid! We hebben nu al zin in
2018 !
De Snoekies

"Zolang het maar met de
motorcross te maken heeft!"
De Snoekies zijn niet alleen door de auto en motorcross
besmet met het snelheidsvirus. Met veel liefde en passie
voor motoren, verkopen en onderhouden Nielco en
Kim met hun team vele motoren en de bijbehorende
accessoires, kleding, helmen enz. Snoek Motoren is sinds
1969 gevestigd aan de Middenweg en gespecialiseerd
in de verkoop en onderhoud van Honda motorfietsen.
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MAICO TESSELAAR
Hallo MAB vrienden. Ik ben Maico Tesselaar ben de
vader van Daniel en Jarno. Ik heb een eigen bedrijf dat
is gespecialiseerd in las en reparatie werk op locatie aan
machines schepen en laad en los installaties.
besloten om het zelf even rustiger aan te doen.
Na 8 jaar auto cross ben na 2 jaar me geen tijd gunnen
voor een hobby ben ik via vrienden poland en groen in
de motorcross beland eerst oefen in het westelijk haven
gebied in amsterdam in het zand wat toch wel erg tegen
viel ben ik na vallen en opstaan op de grote crossbanen
beland na diverse wedstrijden en competities (dmx mon
streekwedstrijden) door het hele land.
Ik ben in 2011 gestopt met crossen te druk met de jongens
en dan zelf ook nog rijden, geen tijd om even naar de
jongens te kijken, en een paar blessures heb ik toen

Maar het bloed blijft toch kruippen waar het niet gaan kan
dus de kawasaki in geruild voor een suzuki enduro waar
ik mijn eerste offroad ritten en enduro mee heb gereden
wat ook wel weer een hele mooie en speciale ervaring is
nu onder tussen een nieuwe yamaha enduro motor aan
geschaft waar ik met veel plezier toch af en toe weer een
cross wedstrijd bij de mab mee rij en diverse off road en
enduro’s mee rij.
Maico Tesselaar

FRANK SMIDT
Van zo hard mogelijk racen naar bijna stilstaand op een
motor... Dat is een erg groot verschil maar toch hebben ze
zoveel met elkaar te maken.
Als kind droomde ik altijd al van een racemotor en in
2014 werd die droom dan werkelijkheid. Ik kocht een
Honda CBR1000RR en ging trainen voor de wegrace
kampioenschappen.
In 2015 werd ik kampioen van de Rookie klasse wat mij
ontzettend motiveerde voor de komende jaren. Helaas is
deze sport zo ontzettend duur als je goed mee wil komen
met de rest en ondanks dat er verschillende bedrijven
zoals Ronald Zijm, Mantje en Graaf Spuiterij mij erg hebben
geholpen met sponsoring, lukte het mij niet meer om het
racen te betalen. Na veel overwegen heb ik besloten om
in plaats van ons huis te verkopen mijn racemotor maar te
verkopen.
Zoals bij bijna elke motorsport is de behendigheid en
controle over de motor dé basis en die basis krijg je het
meeste onder de knie door zo veel en zo vaak mogelijk te
oefenen op een trialmotor.

Ongeveer 15 jaar geleden maakte ik door Michael
Kortenhoeven kennis met deze sport. Omdat mijn leven niet
echt verliep zoals ik had gepland is er toen nooit echt meer
iets van het trialen terecht gekomen. Wel ben ik in 2005
ongeveer gaan motorcrossen door de familie Helleman.
Ook dat heb ik met veel enthousiasme en plezier gedaan.
Helaas vond ik de reparatie van mijn Corvette belangrijker
dan crossen en ben toen daarmee gestopt.

"Het lijkt het een suffe sport, maar
het verbaast je!"
Het trialen is toch de sport die mij, op racen na, het meeste
is bijgebleven. Voor omstanders lijkt het een suffe sport
maar probeer het zelf eens zou ik zeggen, het verbaast je!
Zelf vind ik het erg leuk om te doen en omdat je met open
armen word ontvangen en alles zo gemoedelijk gaat ben
ik nu weer bij de Mab als Herintrede Trial terug gekeerd en
hoop er nog veel gezellige jaren plezier te hebben!
Frank Smidt
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ERIC BOERSEN
Ik ben Eric Boersen en getrouwd met Elise Boersen van
der Star. We hebben drie zoons en ben garnalenvisser van
beroep.
Ik kwam min of meer door mijn oudste zoon Ivan (9) bij de
kartclub terecht. Ivan is helemaal gek van formule 1 en heeft
vanaf de eerste race van max in formule 1 geen race gemist
Toen ik zelf jong was volgde ik ook elke race van zijn vader
Jos dus is het nu extra leuk dat we deze interesse delen.
2 jaar geleden zei Ivan telkens dat hij ook zo graag op karten
wou. Maar ik zei iedere keer tegen hem dat dat hier niet kon
en dat je dan telkens naar de overkant moet. Vorig jaar zijn
we met z’n tweeën naar Hockenheim geweest om de f1 in
het echt te zien racen.

"Na een tijdje kon ik hem toch
echt niet meer verbeteren."
Korte tijd later kregen we een PlayStation met een playseat
(race simulator) van sinterklaas. Ik had verwacht dat Ivan
wel een tijdje nodig had om daar een beetje mee te kunnen
racen maar tot mijn verbazing reed hij vrijwel meteen al de

goede lijnen. We streden altijd tegen elkaar wie de snelste
ronde tijd had en verbeterden elkaar telkens met een tiende
van een seconde maar na een tijdje kon ik hem toch echt
niet meer verbeteren.

"Hij reed er meteen lekker
in weg alsof hij nooit anders
gedaan had."
Dus toen ik korte tijd daarop hoorde dat er hier ook een
kartclub was ben ik op een zondag eens gaan kijken samen
met hem. Ik wou weleens zien of hij er in het echt ook wat
van zou bakken! Daar sprak ik Wouter Kuip en hij maakte
meteen een kartje klaar waar hij in mocht rijden. Hij reed
er meteen lekker in weg alsof hij nooit anders gedaan had
dus vanaf toen was ik bijna iedere zondag met hem op de
kartbaan te vinden.

“"...dat is makkelijker gezegt
dan gedaan want karten is erg
verslavend."”
Na een paar maanden langs de baan staan te blauwbekken
heb ik ook een kart gekocht, maar ook in een echte kart
moet ik weer het onderspit delven tegen hem haha.
We zitten nu ruim een half jaar bij de kartclub en hebben er
nog geen moment spijt van gehad. Iedere zondagochtend
kunnen we met z’n allen vrij rijden, klein en groot door
elkaar. Degenen die zin hebben komen en anders sla je een
weekje over, maar dat is makkelijker gezegt dan gedaan
want karten is erg verslavend.
Voor de rest van het gezin was het wel even wennen want
iedere zondag ochtend zijn we op tijd naar de kartbaan toe.
M’n middelste zoon luuk (6) taalt er nog niet erg naar, dat is
een echte voetbal fanaat en met hem staan we weer iedere
zaterdag op het voetbalveld. Dat is ook weer hartstikke leuk!
M’n jongste zoontje Nijs (bijna 2) daarintegen zit als hij de
kans krijgt altijd in een kart maar hij zal toch echt nog een
jaartje of 5 geduld moeten hebben.
Eric Boersen

Regionale kwaliteit voor lokaal Tessels
ondernemerschap: Omnyacc Texel
Nico Vonderbank
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Een vrijblijvend gesprek? Bel naar: 0222 - 315444

 Oorsprongweg 65
De Cocksdorp
 0222-760 100

VOOR AL UW
OPLOSSINGEN
IN LANDBOUW,
TUIN EN PARK

 Ma t/m vr:
8.00 - 17.00 uur
Za:
9.00 - 12.30 uur

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

0222-315 588

www.asctexel.nl

. Heemstede
. Texel

www.omnyacc.nl

AGENDA
Algemene informatie

Algemeen
23 maart

Algemene ledenvergadering

07 september

Vrijwilligers BBQ

17 november

Feestavond

Autocross training vanaf 14.00-17.00 uur

04 februari

inschrijven autocross

08 april

Trainingsdag

05 mei

Trainingsdag

03 juni

Trainingsdag

14 + 15 juli

Speedweekend

Trainen:
zaterdag: 14.00-17.00 uur
zaterdag voor wedstrijd:
14.00-16.00 uur
zondag: 12.00-17.00 uur

19 augustus

2e Texelse autocross

Autocross

Autocross

Motorcross

Wedstrijden
inschrijving: 9.30-10.45 uur
trainingen: 11.00-11.50 uur
manches: vanaf 12.00 uur

Motorcross
28 oktober

Gerrit Zijm cross

04 november

Reservedatum Gerrit Zijm cross

Voor wedstrijddatums zie www.mabclub-texel.nl

Puzzelritten:
Inschrijving en start bij Schoenmaker op het
Wezenland in Den Burg

Puzzelritten
13 januari

Nieuwjaarsrit (avond puzzelrit)

10 februari

Krokusrit (avond puzzelrit)

08 april

Paasrit (middagdag puzzelrit)

23 september

Aardbeienrit (middag puzzelrit)

13 oktober

Snertrit (avond puzzelrit)

25 november

Sinterklaasrit (middag puzzelrit)

Dagrit:
inschrijving: vanaf 13.30 uur
start: vanaf 14.00 uur

Avondrit:
inschrijving: vanaf 19.30 uur
start: vanaf 20.00 uur

Voor meer informatie en verdere datums zie:

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

