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 volgende crossen: • 10 juli • 14 augustus (NK Stockcar F1) • 18 september

Circuit Breelandsweg 17, Sint Maarten

www.facebook.com /AconAutocrossNH 

NR 3





Voorwoord 3

De derde cross van het seizoen en wat voor één. Traditiegetrouw 
vindt vandaag de strijd om de Nederlandse titel plaats in de 

rodeoklasse. Deze eervolle titel staat sinds 2015 op het programma en 
dat betekent dat de dag niet eindigt met de finale van de Stockcars F1. 
De rodeowagens vormen vandaag het afsluitende spektakelstuk 

Het geeft iedere keer weer een goed gevoel dat de deelnemers en het 
publiek weer in groten getale aanwezig zijn. Dat was bij de afgelopen 
crossen niet anders. Natuurlijk werkte het weer mee en laten we 
niet vergeten, dat is ook wel eens anders geweest. Ouderen onder 
u zullen zich nog wel herinneren dat in de jaren negentig de eerste 
drie crossen, die gehouden werden in Callantsoog, werden afgelast 
wegens weersomstandigheden. Ze werden later alsnog ingehaald, 
maar echt vrolijk werd je er niet van. Je kunt niks maar hebt wel veel 
extra werk.

We zijn ook blij met de positieve reacties die we op het programmaboek 
krijgen. Het was nog wel even een dingetje om na de tweejarige 
onderbreking weer in het ritme te komen. Toch lukt het allemaal. 
Mede omdat de rijderslijst via een QR-code te zien zijn en er zo minder 
pagina’s nodig zijn om de coureurs te vermelden. Zo is er meer ruimte 
voor redactionele stukken en dat wordt gewaardeerd.
 
Het bestuur wenst iedereen weer een gezellige en spannende 
crossdag toe!

Contactgegevens: 

 w  : www.aconautocross.nl

m :  info@aconautocross.nl

Het hele jaar door zetten vele vrijwilligers zich in om 
een crossdag goed te laten verlopen. Ook rekenen wij 
op uw medewerking. Houdt u zich aan de aanwijzingen 
van de vrijwilligers, politie en de organisatie. De organ-
isatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en 
schade aan personen, auto’s en materialen enz. zowel 

voor, tijdens als na de races. De ACON Autocross is 
een openbaar evenement waar foto’s gemaakt worden. 
Mogelijk staat u ook op één of meerdere foto’s, mocht 
u daartegen bezwaren hebben meldt u zich dan bij de 
organisatie.
HET BESTUUR

: @aconautocross

: aconautocross

: @aconautocross

Uitgever:  
JVW Uitgeverij
Redactie en samenstelling: 
Klamer Alferink
Opmaak: 
Max Grafische Vormgeving
Fotografie: 
Klamer Alferink en TWSP

Aan de inhoud van dit programmaboek is veel zorg besteed. Desondanks kunnen aan de inhoud 
van het programmaboek op geen enkele manier rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

Heeft u interesse om bij de ACON Autocros te adverteren, een spandoek te plaatsen of een beker te sponsoren? 
Neem dan contact op met Klamer Alferink, PR ACON, via e-mail: alferink.klamer@gmail.com of bel: 06-50516720.

ADVERTEREN?



STUKADOORSBEDRIJF
Dennis Kooij

Uw stukadoor voor hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen!

DE NUMMER 1 VOOR AL UW AUTOSPORT ONDERDELEN!

www.vandersluisbv.nl

"Vier  sterke merken onder één dak"

Anna Paulowna
Spoorsingel 17
1761 EA Anna Paulowna 
📞📞0223 53 1644

Dirkshorn
C. de Vriesweg 3
1746 CL Dirkshorn 
📞📞0224 55 1387

Zwaagdijk
Marktweg 11
1681 NM Zwaagdijk-Oost
📞📞0228 56 6600

De Goorn
Breeuwhamer 14 
1648 HG De Goorn
📞📞0229 70 6300

Lisse
Meer en Duin 7
2163 HA Lisse
📞📞0252 278 000
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Meindert komt uit het Friese Hardegarijp. Als 
je dan bedenkt hoe populair de crosssport is in 
Friesland, dan is het niet verwonderlijk dat ook 
hij is besmet met het virus. Zijn eerste kennis-
making met de crosswereld was toen hij door 
een vriend werd meegenomen naar Hallum. 
Het was zo leuk dat het ertoe leidde dat Mein-
dert zelf vijf jaar heeft gereden in de 1600cc 
klasse. Dit was de aanleiding tot de oprichting 
van RaRaRacing. De letters RaRa staan voor 
Rienk, Annelies, René en Antje. Zij hebben 
het bedrijf opgericht met Meindert. RaRaRa-
cing.nl is een onafhankelijke autosport media-
bedrijf met een ruim aanbod van media over 
autocross. Op hun website vind je heel veel in-
formatie en video’s. Iedereen kent intussen wel 
de vlogs in de pitwalk in het rennerskwartier.

Interviews
Youtube is een begrip in de sociaalmedia-
wereld. Meindert is het gezicht van RaRa en 
je ziet hem dus veelvuldig op dit kanaal. Het 

werkgebied ligt in Noord-Holland en de Noor-
delijke provincies. Het maakt Meindert niet uit 
bij welke vereniging hij komt, hij komt overal 
even graag. Toch maakt hij een uitzondering 
voor de ACON Autocross vanwege de werk-
wijze. Normaal gesproken is Meindert regis-
seur, cameraman en interviewer ineen. Bij de 
ACON Autocross werkt hij samen met Mees 
Bakker, een cameraman van Schoon Produc-
ties. Een ideale situatie, want Meindert kan 
zich zonder zorgen concentreren op zijn inter-
views. Hij hoeft zich niet meer bezig te hou-
den met de beelden, hetgeen veel werk scheelt. 
De samenwerking met het bedrijf van Sander 
Schoon ervaart hij als zeer prettig en beiden 
hebben er baat bij. Overigens is dit ook terug 
te lezen in het interview met Sander Schoon op 
pagina’s 9 en 11.

Bekijk voor meer informatie de website:  
wwwRaRaRacing.nl of bekijk hun facebook-
pagina. p

RaRaRacing.nl  
een begrip in de crosswereld

Elke crossliefhebber heeft  
Meindert Acda wel eens gezien  
op de circuits. En nagenoeg 
iedere coureur is wel eens door 
hem geïnterviewd. Met zijn  
bedrijf RaRaRacing.nl maakt  
hij mediareportages tijdens 
autosportevenementen.
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Charl Lakeman mag zijn nationale titel verdedigen

Het is niet alleen de eindzege in de rodeoklasse 

bij de ACON Autocross die Charl Lakeman mag 

verdedigen. In 2019 werd hij ook Nederlands 

kampioen, en deze titel wil hij natuurlijk graag 

prolongeren. Charl komt uit Zwaagdijk en draait 

alweer een behoorlijke tijd mee.  

Zoals gebruikelijk als je uit 
West-Friesland komt, begon 
Charl bij de organisatie die al 
decennialang het Noord-Hol-
lands kampioenschap orga-
niseert. Overigens is het leuk 
om te vermelden dat van de 
vele crossverenigingen die 
we in Noord-Holland gekend 
hebben, het Noord-Hollands 
kampioenschap - dat nog al-
tijd op diverse banen in de 
provincie wordt gehouden - 
samen met MAB Texel en de 
ACON Autocross de enige 
overgebleven verenigingen 
zijn.

Twee onderdelen
Dat Charl geen eendagsvlieg 
is, blijkt wel uit de resultaten. 
Al staan er niet zoveel titels 
achter zijn naam, als je al zo-
lang meedraait en je naam 
altijd bij de top vijf voorkomt, 

dan kun je er echt wel wat 
van. Vergeet niet dat hij dat 
dan ook nog doet in twee on-
derdelen. Zowel de rodeo als 
de super standaard (nu vrije 
standaard). Charl verwacht 
namelijk vandaag voor de eer-
ste keer dit seizoen in actie te 

komen in de vrije standaard 
klasse. Het belooft een drukke 
dag voor hem te worden.

Alle markten thuis
Toch is het crossen een hobby 
van hem. Er zijn maar enke-
le rijders die hiervan kunnen 

Sjouwen met de bekers vanuit huis of op de feestavond, het is nog harder werken dan het rijden van een race
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leven. Charl is als coureur in 
verschillende klassen actief, 
als zzp’er is hij van alle mark-
ten thuis. Zo handelt hij in 
auto’s, vuurwerk en ook het 
sleutelen is hem niet vreemd. 
Zo doet hij onder andere het 
onderhoud aan gasmotoren 
bij kassenbedrijven. Dit zijn 
grote industriemotoren van 
12 tot 24 cilinders. Deze wor-
den gebruikt voor de energie-
voorziening en vooral voor de 
CO2 (koolstofdioxide). Dit 
wordt in de kas gebruikt voor 
de groei van het product in 
plaats van kunstmest. Kort-
om, Charl is een man die alles 
kan.  

Sjouwen met de bekers vanuit huis of op de feestavond, het is nog harder werken dan het rijden van een race

Concurrentie
Thuis in zijn spaarzame vrije 
tijd nog even over het crossen 
praten is geen enkel probleem. 
Zijn vriendin Melanie Haak-
man komt ook in actie in de 
rodeoklasse en doet dit zeker 
niet onverdienstelijk. Ze rijdt 

Archieffoto uit 2016. 

‘CHARL KOMT IN 
ACTIE IN DE RODEO
EN DE VRIJE STAN-

DAARD KLASSE’

alleen voor het Noord-Hol-
lands kampioenschap. En 
daar hoeft Charl niet om te 
rouwen, want laten we eerlijk 
zijn: de concurrentie is bij de 
ACON Autocross al groot ge-
noeg.  p



De Faber 
Renovatievloer 
is een product van 
Faber Celbeton BV

Comfortvloer.nl

De oplossing voor het vervangen van 
bestaande houten balkvloeren
• Isolatie + vloerverwarming + afwerkvloer
•  Massieve vloer met maximale stabiliteit
• Hoogste isolatiewaarde
•  Geen vocht- en stankoverlast
• Besparing op energieverbruik
• Snel een nieuwe vloer
•  Minimale hinder bij de aanleg

Meer informatie:

comfortvloer.nl
088 - 555 4444

Wij krijgen een 
warme voetenvloer!
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Als je vroeger de PR voor een evenement regelde, dan plaatste je vooraf een advertentie in de krant en 

met een beetje geluk kreeg je achteraf nog een leuk verslag. Soms zelfs met een foto erbij. Maar tijden 

veranderen en door een gesprek met Sander Schoon (34) van Schoon Producties gaat er op dit gebied 

een wereld voor je open.

Mogelijkheden te over: wil je 
een evenementenregistratie, 
livestream faciliteiten of een 
led-scherm huren? Het kan 
allemaal. Verder is er nog een 
breed scala aan andere video-
producties mogelijk, zoals 
een korte promotie tot een 
uitgebreide bedrijfsfilm. Maar 
hoe begon het allemaal voor 
Sander? Als kleine jongen 
kocht hij met tweelingbroer 
Frank groenten van hun opa 
die groentehandelaar was. 
Hiermee gingen ze de huizen 
langs. Dit was hun eerste han-

deltje. Dit maakt wel duidelijk 
dat het ondernemerschap er 
al vroeg inzat.

Walvis filmen
Zijn opleiding was gericht op 
logistiek. Na zijn schooltijd 
ging hij zich richten op vi-
deoproducties. Sander was 20 
jaar toen hij één goede profes-
sionele camera had. Hiermee 
maakte hij onder andere items 
voor RTL Nieuws. Het was een 
bijzondere tijd, want hij moest 
24 uur per dag klaarstaan. Zo 

kon het gebeuren dat hij een 
belletje kreeg en een half uur 
later al in een helikopter zat 
om een walvis te filmen die in 
het Marsdiep zwom. Het was 
allemaal enorm leuk, maar 
ook een dusdanige belasting 
op het sociale leven dat het 
niet vol te houden was.   

Onderscheidend
In die tijd gingen de techno-
logische ontwikkelingen erg 
hard. YouTube kwam op, net 

Schoon Producties 
zet ook  

ACON Autocross  
op de kaart



Dulleweg 12 | Broek op Langedijk | www.schoonproducties.nl | info@schoonproducties.nl | 0226-345372
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ze er samen een hoogwaardig 
product van maken.” Zijn be-
drijf bestaat inmiddels alweer 
vijftien jaar.

Bladeren
Dan heb je als redacteur van 
het programmaboek natuur-
lijk nog een prangende vraag: 
is de tijd van papier geweest 
en gaat alles digitaal of heeft 
papier ook nog toekomst? 
Sander is hierover duidelijk: 
“Digitaal heb je alles direct 
voorhanden. Maar als het 
gedrukt is, dan kun je veel 

als andere sociale mediaka-
nalen. Het aantal licht- en 
geluidsbedrijven was toen 
ook al groot. Om zich te on-
derscheiden specialiseerde 
Sander zich met videopro-
ducties en evenementenre-
gistraties. Dat is een goede 
beslissing geweest, want het 
is nu nog steeds het onder-
scheidend vermogen. Het 
bedrijf onderscheidt zich ook 
in de samenwerking, een ge-
zonde ontwikkeling. Sander 
legt uit: “Wij komen op veel 
evenementen, zoals bijvoor-
beeld de ACON Autocross, 
maar ook op festivals en an-
dere sportevenementen. Na-
tuurlijk is het niet mogelijk 
om hier alles van te weten. 
Bij de ACON Autocross wer-
ken we samen met Meindert 
Acda van RaRaRacing.nl, een 
win-winsituatie. Meindert is 
een deskundige op het gebied 
van autosport en neemt de in-
terviews af, terwijl wij voor de 
beelden zorgen. Zo kunnen 

prettiger in alle rust even bla-
deren en heb je het gevoel dat 
je nog wat in handen hebt. 
Je ziet het onder meer bij de 
ACON Autocross dat de pro-
grammaboekjes goed gelezen 
worden.” Sander verwacht dat 
papier naast het digitale altijd 
blijft bestaan. Overigens is 
ook Meindert Acda deze me-
ning toegedaan.

Kijk voor meer informatie 
over Schoon Producties op 
www.schoonproducties.nl. p

Dulleweg 12 | Broek op Langedijk | www.schoonproducties.nl | info@schoonproducties.nl | 0226-345372



FEESTEN • CATERING • BUFFETTEN
DINERS • ZAALVERHUUR

Dorpsstraat 37, 1747 HA Tuitjenhorn.  

T: 0226-392193 
E: info@ahoj.nl 

www.ahoj.nl

VVEELLKKOO  NNOOOORRDD--SSCCHHAARRWWOOUUDDEE
BANDENPROF

Autobanden, industrie-, landbouw- 

en tractorbanden, vrachtwagenbanden, 

motor- en scooterbanden, caravanbanden, 

bestelwagenbanden, uitlijnen en balanceren, 

klein auto-onderhoud, APK, vervangen 

distributiesets, lichtmetalen velgen, 

opslag zomer- en winterbanden, 

aanhangwagen- en traileronderhoud.

T. 0226-314751
noordscharwoude.bandenprof.nl





Belkmerweg 34
1754 GC Burgervlotbrug
Tel.: 0226 - 38 15 41
Fax: 0226 - 38 32 83
Internet:   www.loonbedrijfhoogland.nl
e-mail:      info@loonbedrijfhoogland.nl

 

• Loonbedrijf
• Kraanverhuur
• Bloembollenteelt
• Landexploitatie

VEELZIJDIGHEID
IS ONZE KRACHT!
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VEELZIJDIGHEID
IS ONZE KRACHT!

Belkmerweg 34
1754 GG Burgervlotbrug
T: 0226-381541
E: info@loonbedrijfhoogland.nl

www.loonbedrijfhoogland.nl

AUTOBANDEN altijd de beste prijs! 

TESSELAAR BANDEN

Heftruck + Landbouw wagen 
en aanhanger banden - Elke maat
Voor het gemak bel je JAC

Zandwikke 15 I 1731 LN Winkel I Tel. 0224-764003
Mob. 06-53 250 385 I info@tesselaarbanden.nl

Mail of geef ons 
u banden maat 
door en u krijgt 
een passende 
oplossing en de 
beste prijs. 
Alle merken op 
voorraad. 
Iedere dag tot 
22 uur open.



15Inschrijvingen

Wilt u weten wie er achter welk 
startnummer schuilgaat?

Scan de QR-code 
en bekijk op uw smartphone welke rijders er meedoen. 

U vindt hier de deelnemers per onderdeel.



ACON Autocross
16

Bekijk de foto’s van Tonny Wissing/TWSP op de website 
www.twsp.smugmug.com en www.pewi.nl en 
natuurlijk ook op de ACON-website. Daar ook 
één van zijn mooie rubrieken: ‘Ik was erbij’.

Tonny Wissing: ‘Ik was er bij’ in Sint Maarten



FOTOGRAAF TONNY WISSING / TWSP WAS ERBIJ!FOTOGRAAF TONNY WISSING / TWSP WAS ERBIJ!FOTOGRAAF TONNY WISSING / TWSP WAS ERBIJ!FOTOGRAAF TONNY WISSING / TWSP WAS ERBIJ! 17



Kandt b.v. Hoogeveenenweg 21, 2913 LV  Nieuwerkerk aan den IJssel      

t 0180 - 633 048      e kandtbv@kandtbv.nl      www.kandtbv.nl

Bij Kandt kunt u onder meer terecht voor het leveren, aanbrengen en eventueel 
weer verwijderen van uw (verankerde of gestempelde) damwandconstructie  
en het trillen, heien of boren van paalconstructies (al dan niet in spoorse  
omstandigheden). Veel van het materieel is geschikt om in een omgeving te 
werken met een hoogtebeperking.

Oplossingen 
door maatwerk.

- SINDS 1978 -

KANDT adv_GWW 230x297mm.indd   1KANDT adv_GWW 230x297mm.indd   1 30-09-2021   11:2530-09-2021   11:25
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Ron Kooij is al 23 jaar namens het Rode Kruis bij de ACON Autocross 
betrokken. Hij was hiermee één van de eersten en heeft al veel mee- 
gemaakt. 

Laten we eerst eens terugblikken hoe het 
voor de tijd van het Rode Kruis ging. Van-
af de oprichting in 1969 was er niks en werd 
er in noodgevallen de dienstdoende huisarts 
opgeroepen. Vanaf 1976, toen het circuit op 
Eenigenburg aangekocht werd, kon er gebeld 
worden. Let wel, er werd dan iemand vanuit de 
jurywagen hardlopend over het parkeerterrein 
naar het huis van de familie Smit gestuurd. 
Daar hing een telefoon in het halletje. In Cal-
lantsoog werkte dat ook zo, maar dan met de 
medewerking van de familie Baken.

Ambulance
Later kwam er een EHBO-ploeg en stond 
er een oude ambulance op het terrein. Deze 
mocht geen vervoer naar het ziekenhuis doen 
en was er enkel voor de eerste hulp. Mocht de 
EHBO besluiten dat een patiënt naar het zie-
kenhuis moest, dan werd hij met deze auto 
naar Eenigenburg gebracht en daar overgela-
den in een reguliere ambulance.

Eigen accommodatie
Daarna kwam het Rode Kruis. Eerst nog klein 
behuisd in een tentje naast de jurywagen. Te-
genwoordig hebben ze een eigen accommo-
datie welke eigenlijk ook alweer achterhaald 
is. Het bestuur van de ACON Autocross en 
het Rode Kruis-team zijn druk bezig voor een 
nieuwe accommodatie, zodat in de toekomst 
alles weer up-to-date is. “Wij doen er met de 
organisatie alles aan om de veiligheid te waar-
borgen”, zegt Ron. “Voor deelnemers, de pit-
crew en het publiek staan we altijd klaar en 
kunnen we snel handelen. Het is dan ook fijn 
om te merken dat het Rode Kruis team zeer 
gewaardeerd wordt door iedereen. Dat merken 
we als we geroepen worden als iemand hulp 
nodig heeft of het kleine knikje of een groet als 
we langslopen. Na al die jaren is er veel ver-
anderd, maar ons doel om mensen te helpen 
zeker niet.” p

Ron Kooij al jarenlang  
betrokken bij de ACON



Gomes Noord-Holland is Mercedes-Benz dealer voor personenwagens, 
bestelwagens en trucks. Een professioneel en informeel familiebedrijf  
en dat al bijna 90 jaar lang.

We zijn blij als je al ervaring hebt 
bij een autobedrijf. Maar als 
je andere technische ervaring 
meeneemt, ben je net zo welkom! 

Ben jij er klaar voor? Kom werken 
in onze moderne werkplaats. 
Hier ziet geen dag er hetzelfde 
uit! Check onze vacatures op 
werkbijgomes.nl 

werkbijgomes.nl | info@gomes.nl | 088 200 44 00

De werkzaamheden in onze werk-
plaats zijn heel verschillend. Dat 
betekent dat we ook verschillende 
technici zoeken of technici die  
graag een specifiek vak willen leren.  
Je kunt direct aan de slag als: 

•  Monteur
•  Serviceadviseur
•  Voorbewerker / autospuiter
•  Magazijnmedewerker

Werken met sterren?
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Vrijwilliger aan het woord
PERSONALIA
Naam: Tonny Wissing (TWSP Speed Photos)
Woonplaats: Doornenburg
Leeftijd: 59 jaar
Beroep:  De laatste jaren als medewerker vastgoed 

onderhoud bedrijfsgebouwen en monu-
mentale gebouwen. Daarvoor 30 jaar als 
(meewerkend) uitvoerder/bouwplaatsma-
nager B&O (Bouw&Onderhoud).

Favoriete vakantieland: 
  Amerika. In eerste instantie ben ik daar-

heen gegaan om de NASCAR (Stockcars) 
te zien. Ik heb daar veel leuke mensen 
ontmoet en leuke dingen meegemaakt. Ik 
heb onder meer 25 keer de Speedweeks 
in Florida gevolgd. Het was er altijd super, 
vooral omdat je in een heel hele korte tijd 
veel verschillende soorten autoraces kon 
zien.

Wat is je favoriete eten: 
  Veel dingen uit de eigen moestuin, maar 

ook Chinees, stamppotten en barbecueën.

VRIJWILLIGERSFUNCTIE 
Wat is je vrijwilligersfunctie? Trackfotograaf, diversen 
foto’s maken voor pr-werk (programmaboekje en internet 
enz), coördineren en begeleiden van diversen fotografen op 
een wedstrijddag. 

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij de ACON?  Zo’n 10 jaar. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij de ACON?  
Dat is met de jaren zo gegroeid. Ik maakte al veel foto’s voor 
verschillende magazine en later ook voor diversen internet-
media van de wedstrijden bij de ACON Autocross. Ik maakte 
als één van de eerste foto’s in de pits en van het publiek. 
ACON-vrijwilliger Wilco Rijlaarsdam vroeg vervolgens of ik 
foto’s wilde aanleveren van mensen. Zo is de rubriek ‘Ik was 
erbij’ geboren.  

Hoe laat ben je aanwezig tijdens een crossdag en hoe 
laat ga je weer? Ik vertrek meestal tussen 7.00 en 8.00 
uur, dat is afhankelijke of ik meerijders moet oppik-
ken. Dan 180 kilometer naar Sint Maarten. Ongeveer 
een half uur na de wedstrijd ga ik weer naar huis. 
Dat zes keer per jaar en al bijna 25 jaar lang, 1998 na 
het sluiten van Baarlo was namelijk de eerste keer. In 

al die jaren heb ik ongeveer 54.000 kilometer gereden! 

ACON AUTOCROSS 
Wat maakt de ACON in jouw ogen uniek? Dat vind ik 
moeilijk te zeggen, ik fotografeer bij meerdere raceorganisa-
ties. Overal is er wel iets. 

Welke klasse vindt je het leukst en waarom? Stockcar 
Formule 1, het brute geweld. Het is één grote familie! 

Wie zijn je favoriete coureurs? Vele Stockcar F1-rijders. 
Met de één ga je wat meer mee om dan met de ander. 
Jong en oudere rijders zijn mij allen even lief, zo ge-
zegd. In de 42 jaar dat ik meeloop in de sport heb ik 
vele rijders zien komen en zien stoppen. En kinderen 
van rijders vanaf de geboorte zien opgroeien, en dat ze 
nu zelf in zo’n stockcar rijden.

Wanneer is een dag ACON Autocross voor jou ge-
slaagd?  Als ik mooie foto’s heb gemaakt van de dag, 
die de dag als waren vertelt.

Als ik aan ACON Autocross denk, dan…?  Een dag ge-
zelligheid op en langs de Dirt Track op Eenigenburg.

Gomes Noord-Holland is Mercedes-Benz dealer voor personenwagens, 
bestelwagens en trucks. Een professioneel en informeel familiebedrijf  
en dat al bijna 90 jaar lang.

We zijn blij als je al ervaring hebt 
bij een autobedrijf. Maar als 
je andere technische ervaring 
meeneemt, ben je net zo welkom! 

Ben jij er klaar voor? Kom werken 
in onze moderne werkplaats. 
Hier ziet geen dag er hetzelfde 
uit! Check onze vacatures op 
werkbijgomes.nl 

werkbijgomes.nl | info@gomes.nl | 088 200 44 00

De werkzaamheden in onze werk-
plaats zijn heel verschillend. Dat 
betekent dat we ook verschillende 
technici zoeken of technici die  
graag een specifiek vak willen leren.  
Je kunt direct aan de slag als: 

•  Monteur
•  Serviceadviseur
•  Voorbewerker / autospuiter
•  Magazijnmedewerker

Werken met sterren?



JAC NOTA
C. de Vriesweg 50, Dirkshorn  |  T: 0224 551523

www.beddenspecialist-jacnota.nl

OPENINGSTIJDEN

MA GESLOTEN
Di 09:30-17:30
WO 09:30-17:30
DO 09:30-17:30
VR 09:30-17:30
 19:00-21:00
ZA 09:30-17:00

De beste boxspring 
vind je bij Beddenspecialist 

JAC NOTA
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De verschillende klassen bij de ACON
STOCKCAR F1: Achterwiel aangedreven eenzitswa-
gens met Amerikaanse motoren die tussen de 400 en 
800 pk bezitten. Dat wordt brullen! 
RODEO: Standaard wegauto’s die net niet meer door 
de APK komen. Deze auto’s mogen niet verstevigd en 
opgevoerd worden. Er wordt dan ook niet zo zuinig 
met het materiaal omgegaan.
KEVER: Deze lichte auto’s met de motoren achterop 
zorgen voor hoge snelheden en spektakel.

De grading van de Stockcar Formule1

Wat betekenen de vlaggen?

WIT DAK: Rijder met weinig punten, moet vooraan 
starten.
GEEL DAK: Iets meer gevorderde rijder, start in het 
tweede blok. 
BLAUW DAK: De betere coureurs, zij vertrekken van-
uit het derde blok. 
ROOD DAK: De toppers, zij starten in het vierde blok. 
Helemaal achteraan vindt u nog enkele coureurs met 
knipperlichten in de rode spoilers, dit zijn de super-
stars. 
Maar ook hier vind je natuurlijk uitzonderingen, zoals 
een Gouden dak. Dit is voorbehouden aan de we-
reldkampioen. Dan hebben we nog twee Zilveren 
daken. Dit zijn de Engelse en Nederlandse punten-

VRIJE STANDAARD: Een geheel aangepaste en 
gestripte rodeo, voorzien van een zwaar getunede 4 
cilinder motor. Tot voor kort heette deze klasse de vier-
cilinder standaard.
SALOONSTOCKCAR: Dit kan je het beste zien als een 
kruising tussen een Rodeo en een Stockcar F1. In En-
geland wordt hier al jaren mee gereden. Bijzonder is 
dat deze klasse rechtssom rijdt in plaats van linksom. 
Bij de ACON rijden ze tweemaal als gastklasse. p

kampioenen. Uiteraard houden zij het Gouden dak 
helemaal achteraan gezelschap. Soms kunt u helemaal 
achteraan noch weleens een Wit dak zien. Deze is dan 
achter op de cabine voorzien van een Zwart kruis op 
een Wit vlak. Dit zijn beginnende coureurs die hun 
eerste twee wedstrijden kalm beginnen. Zij mogen 
door de anderen niet geraakt worden, mits ze aan de 
rechterkant van de baan blijven. Het zal u natuurlijk 
niet verbazen dat de winst over het algemeen naar de 
rode daken gaat. Wanneer het een andere kleur is, dan 
is promotie naar rood meestal niet ver weg meer. De 
gradatie wordt regelmatig bekeken en bij een tekort 
aan punten volgt degradatie.  p

 

ZWART-WIT GEBLOKTE VLAG: De zwart-wit geblok-
te vlag is de vlag die de starter zwaait als de wedstrijd 
een aanvang neemt. Ook wordt deze vlag gebruikt als 
de rijders over de finish rijden.
ZWARTE VLAG: De zwarte vlag is een vlag die alleen 
door de starter gebruikt wordt bij een diskwalificatie 
van een rijder bij een ongeoorloofde of gevaarlijke ac-
tie. In samenspraak met de wedstrijdleider, die in de 
jurybus zit en de wedstrijd goed in de gaten houdt, 
wordt deze zwarte vlag gelukkig slechts sporadisch 
uitgedeeld. De rijder dient direct het circuit te verlaten. 
GELE VLAG: De gele vlag wordt gebruikt bij gevaar-
lijke situaties. Als de vlagger de gele vlag stil hangend 

 
 vasthoudt, dan betekent dit dat er gevaar is op de cross- 
baan. De rijders moeten goed opletten want de race 
gaat wel gewoon door.
Wanneer de gele vlag zwaaiend wordt getoond dan 
wordt de race stilgelegd en moeten de rijders direct 
stoppen. Er mag NIET ingehaald worden en er volgt 
een herstart in de volgorde bij het stilleggen. 
GROENE VLAG: De groene vlag wordt door de mede-
werkers gebruikt als een herstart volgt na een zwaai-
ende gele vlag-situatie. De starter, die middels kopte-
lefoons in verbinding staat met de medewerkers, telt 
af van 3 naar 1 en vervolgens geven de medewerkers 
gelijktijdig het groene vlagsignaal.  p

In deze klasse starten de snelle coureurs altijd achteraan en de langzamere vooraan. 
De gradatie is te herkennen aan de dakkleur: 

De starter van de ACON heeft drie vlaggen: de zwart-wit geblokte vlag, een zwarte vlag en een gele vlag. De 
medewerkers op het middenterrein - die zich bemoeien met de race - hebben een gele en een groene vlag.
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KAMPIOENEN
STOCKCAR F1
1971  Jaap Keppel
1972  Pieter Vries
1973  Dick Smit
1974  Jan Kuit
1975 Albert van Zoolingen
1976 Albert van Zoolingen
1977 Dick Smit
1978 Piet Smit
1979 Cor van Zoolingen
1980 Dick Smit
1981 Hans van Zoolingen
1982 Willem Koopmans
1983 Sjaak Valk
1984 Sjaak Valk
1985 Rob Ruig
1986 Rob Ruig
1987 Sjaak Valk
1988 Marcel Loos
1989 Rob Ruig
1990 Fred Hink
1991 Fred Hink
1992 Willem Koopmans
1993 Simon de Smit
1994 Fred Hink
1995 Fred Hink

RODEO
1997 André van Andel
1998 Marco Jeninga
1999 André van Andel
2000 Floris Verbruggen
2001 Floris Verbruggen
2002 André van Andel
2003 Rob Hink
2004 Jan Pronk
2005 Stanley Boots
2006 Rob Hink
2007 Robert Wagemaker
2008 André van Andel
2009 Stanley Boots
2010 Jelle Pauw
2011 Jouke Laan
2012 Ricardo Niele
2013 Huib Smit
2014 Jouke Laan
2015 Jesse de Graaf
2016 Hein-Durk Vellema
2017 Marco Jeninga
2018 Ricardo de Wit
2019 Charl Lakeman

25

KEVER
1997 Piet van Dijk
1998 Piet van Dijk
1999 Robert Verlaan
2000 Gerard Wit
2001 Robert Verlaan
2002 Gerrit Brinkman
2003 Floris Verbruggen
2004 Gerrit Brinkman
2005 Leen Bruin
2006 Gerrit Brinkman
2007 Patrick Hoexum
2008 Dennis Vlaar
2009 Patrick Hoexum
2010 Robert Verlaan
2011 Robert Verlaan
2012 Robert Verlaan
2013 Patrick Hoexum
2014 Stanley Boots
2015 René Hoep
2016 René Hoep
2017 René Hoep
2018 Johan Louwe
2019 Patrick Hoexum

1996 Fred Hink
1997 Fred Hink
1998 Mark Woudenberg
1999 Martijn de Veij
2000 Fred Hink
2001 Fred Hink
2002 Fred Hink
2003 Peter Ruig
2004 Mark Woudenberg
2005 Axel Nijs
2006 Ouwe Bijlsma
2007 Durk Greidanus
2008 Axel Nijs
2009 Wierd Gietema
2010 Fred Hink
2011 Ouwe Bijlsma
2012 Ouwe Bijlsma
2013 Fred Hink
2014 Durk Greidanus
2015 Rutger Valk 
2016 Pieter van der Iest
2017 Jan Roelof Wijbenga 
2018 Edwin Ploeg
2019 Pieter Langeveld

DE VELE KAMPIOENEN VAN DE ACON AUTOCROSS,   
MAAR VOOR SPORTPRIJZEN IS ER MAAR ÉÉN DE BESTE!





RODEO        
manche 1 2 3 4 5 6 7 Finale  Tussenstand
 1 196 106 333 1 81 660 - 106. Jesse de Graaf  106. Jesse de Graaf (97)
 2 336 320 529 106 336 1 - 21. Marco Jeninga  21. Marco Jeninga (89)
 3 128 21 198 5 128 397 - 12. Jasper Dogger  397. Sybe van der Wal (86)
 4 151 5 336 397 440 107 - 397. Sybe van der Wal  692. Jim van Klaveren (82)
 5 33 107 308 21 529 36 - 692. Jim van Klaveren  107. Wilson Vriend (75)
 6 225 12 128 12 198 21 - 36. Mike van den Brink  1. Dennis Vlaar (68)
 7 308 660 936 133 626 320 - 6. Ivan Leijstra  336. Colin Bakker (67)
 8 727 692 329 107 151 692 - 198. Miriam Koorn  6. Ivan Leijstra (66)
 9 626 839 47 36 936 839 - 764. Oskar Meijer  36. Mike van den Brink (65)
10 765 36 693 692 333 6 - 839. Rein Rijkers  5. Bram Klaver (63)
         
VRIJE STANDAARD          
manche 1 2 3 4 5 6 7 Finale  Tussenstand
 1 601 601 601 - - - - 601. Marco Kok  601. Marco Kok (132)
 2 2 618 2 - - - - 22. Ruud Betsema  99. Dennis Sintebin (107)
 3 684 99 684 - - - - 616. Thomas Hellinga  684. Leo Sintebin (95)
 4 99 684 691 - - - - 691. Bennie Turkstra  22. Ruud Betsema (90)
 5 616 2 616 - - - - 99. Dennis Sintebin  618. Patrick Sintebin (81)
 6 691 665 99 - - - - 665. Pieter de Bruin  79. Thomas Hellinga (79)
 7 665 691 665 - - - -   2. Dorus Sintebin (75)
 8 - 22 - - - - -   691. Bennie Turkstra (52)
 9 - 616 - - - - -   665. Pieter de Bruin (47)
10 - 664 - - - - -   224. Rens Veken (30)
        
KEVER         
manche 1 2 3 4 5 6 7 Finale  Tussenstand
 1  35 54 35 - - - - 35. Robbert Dekker  35. Robbert Dekker (112)
 2 21 59 59 - - - - 414. Chris Wekema  59. Patrick Hoexum (96)
 3 59 6 414 - - - - 21. Gerrit Brinkman  414. Chris Wekema (96)
 4 111 111 64 - - - - 111. Rene Kennis  64. Johan Louwe (84)
 5 414 64 54 - - - - 142. Daniel Tesselaar  54. Piet van Dijk (79)
 6 64 21 6 - - - - 54. Piet van Dijk  142. Daniel Tesselaar (62)
 7 25 35 142 - - - - 41. Jeroen Slikker  6. Jeroen Slikker (59)
 8 29 25 29 - - - - 29. Wilbert Vrasdonk  21. Gerrit Brinkman (56) 
 9 6 414 617 - - - - 64. Johan Louwe  617. Richard Kuykhoven (51)
10 142 142 - - - - -   29. Wilbert Vrasdonk (44)
        
STOCKCAR F1
manche 1 2 3 4 5 6 7  Finale  Tussenstand
 1 226 210 226 210 40 501 -  210. Peter Susan  155. Pieter Langeveld (104)
 2 215 155 295 236 295 215 -  40. Mark Tesselaar  210. Peter Susan (94)
 3 62 141 141 229 699 181 -  501. Nick de Boorder  699. Jan Kuin (77)
 4 81 111 699 79 141 315 -  62. Bruce Potveer  229. Tsjalle Greidanus (72)
 5 575 76 53 181 800 27 -  76. Wierd Gietema  40. Mark Tesselaar (68)
 6 337 40 228 155 99 79 -  699. Jan Kuin  79. Lourenz de Vries (67)
 7 699 665 212 76 76 155 -  337. Dennis Tesselaar  800. Jaro van de Vondervoort(63)
 8 6 92 591 35 337 56 -  228. Jan Roelof Wijbenga  228. Jan Roelof Wijbenga (61) 
 9 295 332 44 332 332 6 -  155. Pieter Langeveld  76. Wierd Gietema (60)
10 56 27 315 179 210 112 -  295. Willem Zwerver  215. Albert Sikkema (58)

Uitslagen en standen 2de cross 27
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Uit de Oude Doos
Dit keer een terugblik op de internationale al-
lure van de ACON Autocross. Het begon alle-
maal in de jaren 90 toen er bij de ACON ge-
kwalificeerd moest worden voor de finale van 
het wereldkampioenschap. Daarvoor kon al-
leen maar op een aantal asfaltbanen gekwalifi-
ceerd worden, waardoor de dirt track coureurs 
al direct kansloos waren.  

In die jaren kwamen de eerste Engelse cou-
reurs naar Sint Maarten. Twee van die rijders 
waren Andy Smith en Lisa Harter. Zij waren 
uiteraard wel gravel gewend, maar geen dirt 

tracks gewend. Op een andere ondergrond rij-
den hadden ze helemaal geen moeite mee. Op 
de foto ziet u op de voorgrond Lisa Harter met 
daarachter de auto van Andy Smith. Hij had als  
Engels kampioen het zilveren dak. Overigens 
was de verf bijna nat, want daarvoor reed hij als 
wereldkampioen nog met het gouden dak. Ze 
deden het beiden geweldig en wisten het pu-
bliek op de banken te krijgen. Het deed echter 
ook goed voor de ACON. Terug in Engeland 
vertelden zij overal hoe geweldig de baan in 
Sint Maarten was, en hoe goed de organisa-
tie was. Geweldige PR want hierdoor werden 
er meer coureurs enthousiast en waagden de 
oversteek.

Deze foto is genomen tijdens de ereronde na 
een finale. We zien hier links Jan van der Iest 
en rechts Fred Hink met in het midden Kev 
Smith. Jan en Fred waren de eerste coureurs 
die in Engeland de ACON Autocross vertegen-
woordigden en dat prima deden. Kev Smith 
reed in Sint Maarten een aantal seizoenen, 
maar stond in Engeland altijd onze jongens bij. 
Voor het internationale tintje wilde Maggie, de 
vriendin van Matt Bennet uit Hull, wel ronde-
miss zijn. 

En dan hebben we nog Mark Gilbank. Hij 
kwam ook een aantal seizoenen bij de ACON 
Autocross in actie. Mark werd gesponsord 
door Pieter Nierop, die overigens ook één van 
de oudste sponsors is van de ACON Autocross. 
p



 

Dit pdf bestand geeft foto’s weer van werken waarmee ik me de afgelopen periode heb beziggehouden 

Lasbedrijf P. Ruig Winkelerzand 4  1731 lz Winkel 

Tel. 0224 542501 Mob. 06 53659901 Fax 0224 540003 

Lasbedrijf P. Ruig • Winkelerzand 4 • 1731 LZ Winkel• Tel. 0224 542501 • Mob. 06 53659901 
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EN 1200 NM
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Winkel:

Winkelerzand 3
1731 LR Winkel
Tel. 0224 54 44 44
E-mail info@groot.nl

Heerhugowaard:

Galileistraat 39
1704 SE Heerhugowaard
Tel. 072 572 00 00

Website:www.groot.nl

Purmerend:

Pascalstraat 25
1445 TH Purmerend
Tel. 0299 66 63 33

Afscheidsbloemen - Trouwbloemen - Freelance 

info@manonnieropflowers.nl - 06 - 207 06 277 

www.manonnieropflowers.nl - 't Zand NH 
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HEIWERK EN FUNDERINGSTECHNIEK

Wij wensen 
alle rijders 
en het publiek 
een mooie en 
sportieve 
crossdag toe!

• Heien in beperkte ruimtes

• Kleine heimachine (60 cm breed)

• Uitgraven met minikraan

• Afvoeren van grond

• Heipalen van elke diameter mogelijk

• Zowel binnen als buiten

LooDeck BV 
Heiwerk en Funderingstechniek
Butter 25, 1713 GM Obdam
T: 0226-451753
E: info@loodeck.nl
W: www.heiwerkenobdam.nl


