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NR 4





Voorwoord 3

De tijd gaat snel. We beginnen vandaag aan de tweede helft van 
het seizoen. Tevreden mogen we zeker zijn. De wedstrijden zijn 

leuk, spannend en zijn gehouden onder goede weersomstandigheden. 
Tijdens de afgelopen cross stonden er twee nationale titels op het 
programma. In plaats van een gevestigde naam kreeg het publiek 
een nieuwe kampioen. De naam is Bram Klaver uit Oudkarspel. Leuk 
voor de toeschouwers, want de titel blijft in de regio. Ook bij de saloon 
stockcars werd gestreden om het Nederlands kampioenschap. Hier 
nam Patrick Rutters de titel mee naar het Noord-Brabantse Sprang-
Capelle.

Bij de overige onderdelen werd alleen gestreden om de punten en 
ook die zijn erg belangrijk. Elk puntje kan namelijk aan het eind van 
het seizoen bepalend zijn of je ACON-kampioen wordt of niet. Voor 
de coureurs in de Stockcar F1 zijn de punten ook van belang om te 
kunnen deelnemen aan het Wereldkampioenschap in Engeland. Wie 
weet krijgen we dit jaar een coureur met een trilogie. We hebben al 
een coureur die de titel veroverde bij zowel de ACON Autocross als 
het Nederlands kampioenschap in één seizoen. Het zou leuk zijn om 
daar het Wereldkampioenschap aan toe te voegen. En vergis u niet de 
kwaliteit is tegenwoordig zeker aanwezig.
 
Het bestuur went u weer veel spanning en sensatie toe!

HET BESTUUR: 
Chris Bimmel, Willem Bas, Rina Smit, Erica Smit, 
Klaas Veldhuisen, Wilco Rijlaarsdam, Jan Kleef en John Dekker.

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



www.aconautocross.nl 5

Er is veel veranderd. Tegenwoordig wordt met 
de transponders alles via een computerpro-
gramma bijgehouden. Vroeger was het niet 
alleen een kwestie van de manche volgens de 
startnummers bijhouden. Ook de behaalde 
punten van iedere coureur moest direct ge-
noteerd worden, zodat je aan het einde van de 
dag meteen de winnaar wist. En zo kon je aan 
het einde van het seizoen ook het competitie-
verloop bepalen. 

Filmbeelden
Dat ze het als team goed deden bleek wel. Een 
aantal wedstrijden werd er filmopnames ge-
maakt, zeg maar een soort van VAR. Het bleek 
al snel dat de met de hand getelde lijsten exact 
klopten met de filmbeelden. Ook nu worden 
de lijsten nog steeds bijgehouden met als ar-
gument dat bij een storing in de elektronica je 
toch gewoon door kunt gaan. Een goede zaak 
want een aantal jaar geleden was er een storing. 
De oudere juryleden hadden hier geen pro-

bleem mee. Ook de jongeren redden het met 
de assistentie van de ouderen wel, zij het wel 
dat ze behoorlijk hebben moeten zweten.

Avondcrosses 
Waar Arie ook goede herinneringen aan heeft 
zijn de avondcrosses die voorheen gehouden 
werden in Callantsoog. Het was werken onder 
tijdsdruk omdat de wedstrijden voor het don-
ker klaar moesten zijn. “Het was heel gezellig”, 
aldus Arie. De laatste twee jaar viel er door de 
coronabreak niet veel te jureren. Omdat ook 
bij Arie de jaren beginnen te tellen, heeft hij 
besloten om een punt achter zijn carrière te 
zetten. Hij neemt afscheid met een uitsteken-
de staat van dienst. De ACON Autocross en de 
coureurs zijn hem daar dan ook zeer dankbaar 
voor. p

Langstzittende jurylid heeft 
afscheid genomen

Arie de Heer was 24 jaar het 
gezicht van de jury en daarmee 
ook degene die het langste jurylid 
is geweest. Hij begon in 1996. In 
die tijd waren er nog geen trans-
ponders en werd alles handmatig 
gedaan. De juryleden voerden 
de taken gezamenlijk uit, maar 
iedereen had wel een eigen klasse 
waarvoor ze verantwoordelijk 
waren.  

Arie de Heer
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Marco Kok kampioen in 
de vrije standaardklasse, 

een titel die 
naar meer smaakt

Marco Kok is nu 32 jaar. Hij racet al vanaf zijn 18de en doet dat behoorlijk succesvol. Zo was hij in 2011 al de 

beste in de super standaard en in 2014 werd hij in Kollum Nederlands kampioen in de vrije standaard. Ook had 

Marco in 2011 het Nederlands kampioenschap driften al op zijn naam geschreven.

Toch was de titel bij de ACON 
Autocross de kers op de taart. 
En aangezien hij wel van ker-
sen houdt, kan de concurren-
tie de borst natmaken. Toch 
komt de tegenstand niet al-
leen van buitenaf. Vader Kees 
Kok heeft sinds enkele jaren 

zijn racestuur aan de wilgen 
gehangen, maar zijn broertjes 
André en Peter zijn van het-
zelfde kaliber en net zo gretig. 
Dat kan dus nog spannende 
wedstrijden opleveren.

Stuurmanskunsten
Het mag duidelijk zijn dat er 
talent genoeg is voor nog een 
aantal titels. Bedenk echter 
wel dat er meer komt kijken 
dan alleen maar stuurmans-
kunsten. Grote sponsoren 
ontbreken en dit wordt weer 

gecompenseerd door een 
groot enthousiasme en twee 
rechterhanden. Marco is een 
begenadigd monteur en ook 
goed thuis in constructiewerk 
zodat de auto nagenoeg ge-

heel in eigen beheer gebouwd 
wordt. Dit reduceert natuur-
lijk behoorlijk op de kosten.
 
Bewerkelijker
Het was leuk en zeker ver-
rassend voor de interviewer 
om te kijken bij de bouw van 
de auto voor dit seizoen. De 
enige overeenkomst met een 
reguliere personenauto is het 
model, deze auto’s worden 
vanaf de grond volledig nieuw 
opgebouwd, en tot mijn ver-
rassing was de constructie 
van het chassis veel bewerke-
lijker dan van een stockcar F1. 
Voordeel is wel dat de chassis 
gemakkelijk een aantal jaren 
meegaan en dan nog altijd 
goed in de markt liggen bij 
coureurs die niet de mogelijk-
heid hebben om zelf een cros-
sauto te bouwen.  

Knijperauto
Laten we eens verder kijken 
bij Marco zelf. Tot nu toe 
hadden we het over hobby en 
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je kunt er niet van leven. Er 
moet wel brood op de plank 
komen. In het dagelijks leven 
is hij eigenaar van een trans-
portbedrijf met één (knijper)
auto. De werkzaamheden zijn 
allemaal in de regio dus na af-
loop is hij altijd zo weer thuis. 
Wanneer je hem na werktijd 
achter in de polder naar een 
grote boerderij ziet rijden, dan 
is dat niet voor nog een klusje 
maar is hij thuis. Echtgenote 
Mieke is ook eigen baas en 
heeft op de boerderij haar ei-

Marco naast zijn vrouw Mieke

gen melkveebedrijf. Vroeger 
op school leerden we al over 
een gemengd bedrijf, dat is 
dit natuurlijk ook maar toch 
niet zoals het toen werd uit-
gelegd. Marco springt tijdens 
het oogsten of andere drukke 
periodes bij. Op de vraag of er 
nog andere hobby’s zijn, gaf 
Marco een treffend antwoord: 
“Als jij meer uren in een dag 
kunt krijgen, dan zal ik er wel 
eens over denken.” Nee, dat 
zat er niet in en de spaarzame 
uren die er nog zijn besteedt 

DE TITEL BIJ 
DE ACON 
AUTOCROSS
WAS DE KERS
OP DE TAART

hij graag met zijn vrouw en 
hun twee kinderen.  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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Het bedrijf is 44 jaar geleden opgericht door Arie 

Kandt en zijn vrouw Ria. Het begon allemaal in Rot-

terdam waar de vader van Arie een groentezaak 

had. Een niet alledaags gezicht als je bedenkt dat 

de onderdelen van een funderingsbedrijf lagen op-

geslagen bij de voorraad conserven van een groen-

teboer. Je moet ergens beginnen en niemand is 

meteen groot. Alle begin is moeilijk en als je dan 

als starter al direct een winter krijgt waarin je acht 

weken niet kunt werken vanwege vorst hakt dat er 

natuurlijk wel in. De tweede winter was het weer 

raak maar toen was het negen weken. Arie reed 

die tijd bij de buren op een vrachtauto om toch nog 

brood op de plank te hebben. Met een creatieve 

geest, twee rechterhanden en een karakter van 

nooit opgeven kom je ver. 

Na veertien jaar was het bedrijf toch dusda-
nig gegroeid dat er verhuisd kon worden naar 
Zevenhuizen. Hier werd een huis met boom-
gaard gekocht, het wonen werd ruimer en de 
bomen moesten al snel wijken in verband met 
de opslag. In de tien jaar die volgde groeide 
het bedrijf volledig uit zijn jasje en moest er 
weer verhuisd worden. Ditmaal gingen ze naar 

Nieuwerkerk aan den IJssel waar ze ook al snel 
ruimte te kort hadden, maar waar gelukkig wel 
uitbreidingsmogelijkheden waren.

Woordenboek
Er is natuurlijk altijd een reden voor als een 
bedrijf op een gezonde manier groeit. Bij 
Kandt kan veel maar ‘kan niet’ komt niet in 
hun woordenboek voor. Afspraken worden 
gemaakt en ook nagekomen, want betrouw-
baarheid staat hoog in het vaandel. Is er werk 
waar geen machine voor bestaat dan wordt er-
voor gezorgd dat zo’n machine gemaakt wordt. 
Jarenlang hadden ze in Italië een fabrikant die 
dat voor ze oploste. Helaas stopte deze fabriek 
ermee, sindsdien hebben ze hun eigen fabriek 
en produceren ze hun eigen machines. Ook dit 
is geen sinecure, want bij Kandt is alles groot. 
Palenboormachines die dan ook nog eens in 
een beperkte ruimte moeten werken wegen 
algauw tussen de 70 en 100 ton.    

Betuwelijn
Je ziet ze niet op een project om een paar pa-
len te heien voor een nieuw huis. Wel weer op 
de projecten voor een nieuwe metrolijn of het 
verplaatsen van een spoorbrug waar zij dan 
weer zorgen voor de damwanden en het boren 
van de palen. Ook het geluidsscherm bij de Be-
tuwelijn is door hen gebouwd. Hiervoor reden 
ze met hun eigen trein, en ja die blauwe loco-
motief met die witte Kandt-reclame was echt 
wel een blikvanger. Wilt u meer weten over de 
werkzaamheden, kijk dan eens op hun mooie 
website: www.kandtbv.nl.

Kandt bv een 
uniek bedrijf

Arie Kandt zat in de beginjaren op de kraan



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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vader op zoon, doch hier was 
het andersom. Nadat vader 
Arie een keer gereden had in 
de auto van zijn zoon besloot 
hij om ook maar zelf te gaan 
rijden. Tekenend voor het so-
ciale van Kandt is dat ze altijd 
voor 100% achter hun men-
sen en hun werk staan en dit 
geldt ook voor hun sport. Me-
nig vereniging en ook coureur 
weet zich door hen gesteund. 

FTF-trekker
Inmiddels houdt Arie zich al-
leen nog bezig met zijn 

Wat Marco Kandt nog wel 
graag kwijt wilde is het vol-
gende: “Personeel is het be-
langrijkste voor je bedrijf, 
bij ons is geen onderscheid 
in functie of wat dan ook en 
iedereen kent de werkvloer. 
Ook familie en je ontspanning 
moet je niet onderschatten.”

Stockcar F1
Wat betreft ontspanning zijn 
er twee dingen. Voor Marco is 
dat de Stockcar F1 en hoewel 
hij een goede coureur is zit 
een kampioenschap er niet in. 
Het werk gaat altijd voor. Een 
dagje crossen is voor Marco 
een gezellig dagje uit met de 
familie en zonder telefoon. 
Marco begon in dit wereldje 
door als monteur mee te gaan 
met zijn goede vriend André 
Neet. Echter na een manche 
in zijn wagen werd er al snel 
besloten om zelf te gaan rij-
den. Wat bij de familie Kandt 
ook weer uniek is: normaal 
gaat het racevirus over van 

andere hobby, namelijk het 
restaureren van een FTF-trek-
ker en een gestuurde 12-as-
sige Noteboom dieplader 
aanhangwagen. Alles staat 
er straks weer in showroom-
conditie bij. Dan is er nog iets 
wat opvalt. Zowel hun sport 
als hun werk is off road, toch 
zien hun materiaal en hun 
magazijnen er brandschoon 
uit. Dit tekent de vakman, een 
beter visitekaartje kun je niet 
wensen. p
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Een eigen gebouwde machine is bezig met lenka palen

De locomotief van Kandt



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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• Loonbedrijf
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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.
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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



Dulleweg 12 | Broek op Langedijk | www.schoonproducties.nl | info@schoonproducties.nl | 0226-345372
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De ACON Autocross ging in 1969 van start 
op een stuk grasland dat werd gehuurd van 
een veehouder. De afzettingen bestonden uit 
touwen bevestigd aan houten palen en ook 
een jurywagen was er al. Dit was een vierwie-
lige landbouwwagen met een huif, gesponsord 
door de firma Kramer uit Burgerbrug. Al snel 
verscheen er een patatbakker met zijn kar, maar 
bier en fris werden nog in eigen beheer ver-
kocht. Alles werd opgeslagen in een koelwagen 
en koud verkocht vanuit twee verkooptentjes. 
Voor de flesjes werd statiegeld gerekend het-
geen een gouden greep was. De ouders kwa-
men als toeschouwer naar de cross, terwijl de 
jeugd het lege flesje bijna uit de handen keek 
voor dat kwartje. Menig kind heeft toen zijn 
eerste fiets verdiend met het statiegeld bij de 
ACON Autocross. Voor de organisatie bleven 
de opruimwerkzaamheden zo zeer beperkt.

Na verloop van tijd kwam er een fotograaf. Hij 
schoot zijn plaatjes en deze kon men dan op 
de volgende cross van hem kopen. Later kre-
gen crossers het probleem om aan betere on-
derdelen te komen. Internet en online zoeken 
bestond nog niet. Maar een belletje naar Thijs 
Veldt was voldoende. Hij nam het wel mee op 
één van zijn vele reizen naar Engeland, waar hij 
al jaren een goed netwerk had. Dan komen we 
in de jaren 90. De fotograaf stopte ermee en de 
mannen van ASF Racing Merchandise namen 

het over. Al vrij snel kwam er een klein stalletje 
en deed ook de merchandise zijn intrede. Het 
rennerskwartier, wat op last van de verzeke-
ring altijd gesloten was geweest, mocht nu ook 
open voor het publiek.

Het geheel heeft nu een veel vrolijker en pro-
fessioneler aanzien. Bij binnenkomst ziet u 
eerst de velgenservice van Thijs Veldt. Hij rijdt 
in het rond met een golfkarretje vol gerepa-
reerde velgen. Ook voor onderdelen kunt u 
nog steeds bij hem terecht. Vervolgens lopen 
bezoekers langs de grote stand van ASF Racing 
Merchandise. Intussen bent u dan Bram Hoog-
stra van Hoogstra Autosport al gepasseerd met 
zijn verkoopwagen. Deze is vooral gespeciali-
seerd in racekleding, maar ook in banden en 
andere onderdelen. Verderop is er dan nog de 
verkoopwagen van Klok Racing Parts. Rond 
de baan vindt u maar liefst drie punten van 
Vijfschaft Catering & Verhuur. Bij dit alles 
heeft u gewoon het gevoel van een dagje uit 
waarbij het aan niets ontbreekt. p

Tijden veranderen

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



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: Ronald de Schipper

Woonplaats: Tuitjenhorn

Leeftijd: 41 jaar

Beroep: Elektromonteur

Favoriete vakantieland:  
  Nederland, het is een mooi land en ik kan 

de mensen verstaan

Wat is je favoriete eten:  
  Chinees

VRIJWILLIGERSFUNCTIE 
Wat is je vrijwilligersfunctie? Sinds dit jaar ben ik een 
soort van vrijwilliger. Ik had een geluidsverhuurbedrijf en 
verzorgde sinds 2001 het geluid bij de ACON Autocross. Ik 
heb mijn bedrijf per 1 januari van dit jaar opgeheven en de 
geluidsinstallatie overgedaan aan de ACON Autocross. Alle 
evenementen waar ik voor werkte heb ik ondergebracht bij 
collega-geluidsbedrijven. 

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij de ACON? Sinds dit 
seizoen. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij de ACON?  
Omdat ik het een prachtig evenement vind. 

Hoe laat ben je aanwezig tijdens een crossdag en hoe 
laat ga je weer? Meestal ben ik om 07.45 uur aanwezig en 
ik heb meestal de spullen weer in de bus om 19.00 uur.

ACON AUTOCROSS
Wat maakt de ACON in jouw ogen uniek? Het is een 
leuke club mensen bij elkaar.

Welke klasse vind je het leukst en waarom? De vrije stan-
daard en de Stockcar F1.

Wanneer is een dag ACON Autocross voor jou geslaagd? 
Als het mooi weer is, en als er een beetje spektakel is.

Als ik aan ACON Autocross denk, dan…? Denk ik aan 
een mooie crossdag samen met mijn zoon Jens die altijd mee-
gaat en buurman Sam. Met z’n drieën maken we er altijd een 
mooie dag van.



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.



www.koemanberkhout.nl   ||   T 0229 551228

TORENKRANEN
MOBIELE

TELEKRANEN
TRANSPORT



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
 1 595 1 333 397 691 397 - 5.    Bram Klaver  397. Sybe van der Wal (164)
 2 316 360 691 106 151 12 - 335. Rick de Graaff  680. Dave Gieles (163)
 3  666 660 316 335 333 19 - 36.   Mike van den Brink  106. Jesse de Graaf (151)
 4  691 320 401 5 40 21 - 691. Djoeri van Drie  5.     Bram Klaver (151)
 5  333 135 595 692 128 660 - 133. Dave de Wildt  691. Djoeri van Drie (147)
 6  440 12 666 24 81 839 - 595. Ramon Suurd  36.   Mike van den Brink (145)
 7  936 106 128 660 316 692 - 839. Rein Rijkers  21.   Marco Jeninga (131)
 8  42 36 765 12 334 126 - 316. Silke Jongbloed  692. Jim van Klaveren (122)
 9 151 253 554 850 626 5 - 128. Dave Kooy  12.   Jasper Dogger (121)
10  66 126 329 1 225 133 - 334. Emil Zutt  839. Rein Rijkers (119)
         
VRIJE STANDAARD          
manche 1 2 3 4 5 6 7 Finale  Tussenstand
 1 618 601 601 - - - - 601. Marco Kok  601. Marco Kok (201)
 2 601 2 22 - - - - 99.   Dennis Sintebin  99.   Dennis Sintebin (153)
 3 684 99 5 - - - - 22.   Ruud Betsema  22.   Ruud Betsema (149)
 4 22 5 2 - - - - 5.     Ricco Bood  2.     Dorus Sintebin (132)
 5 2 22 150 - - - - 2.     Dorus Sintebin  684. Leo Sintebin (118)
 6 150 684 99 - - - - 150. Reinder Roorda  618. Patrick Sintebin (105)
 7 5 618 613 - - - -   616. Thomas Hellinga (79)
 8 613 613 - - - - -   5.      Ricco Bood (55)
 9 638 150 - - - - -   691. Bennie Turkstra (52)
10 621 621 - - - - -   150. Reinder Roorda (47)
        
KEVER         
manche 1 2 3 4 5 6 7 Finale  Tussenstand
 1  111 54 35 - - - - 35.   Robbert Dekker  35.   Robbert Dekker (169)
 2 35 414 59 - - - - 59.   Patrick Hoexum  59.   Patrick Hoexum (146)
 3 21 35 6 - - - - 21.   Gerrit Brinkman  414. Chris Wekema (127)
 4 59 64 21 - - - - 54.   Piet van Dijk  54.   Piet van Dijk (126)
 5 6 21 54 - - - - 6.     Jeroen Slikker  64.   Johan Louwe (118)
 6 29 59 142 - - - - 414. Chris Wekema  21.   Gerrit Brinkman (105)
 7 54 25 29 - - - - 111. Rene Kennis  6.     Jeroen Slikker (94)
 8 64 111 25 - - - - 142. Daniel Tesselaar  142. Daniel Tesselaar (87) 
 9 414 142 64 - - - - 64.   Johan Louwe  111. Rene Kennis (74)
10 25 - 111 - - - - 29.   Wilbert Vrasdonk  29.   Wilbert Vrasdonk (69)
        
STOCKCAR F1
manche 1 2 3 4 5 6 7  Finale  Tussenstand
 1 315 229 40 161 62 575 -  79.   Lourenz de Vries  155. Pieter Langeveld (153)
 2 100 496 210 79 236 40 -  453. Jacob de Vries  40.   Mark Tesselaar (122)
 3  161 27 315 141 155 141 -  155. Pieter Langeveld  79.   Lourenz de Vries (120)
 4 155 86 236 81 100 6 -  86.   Edwin Ploeg  210. Peter Susan (117)
 5  295 79 27 36 27 453 -  100. Joey Slooff  27.   Rutger Valk (104)
 6  453 604 100 603 181 86 -  40.   Mark Tesselaar  453. Jacob de Vries (93)
 7  337 141 592 800 337 710 -  236. Sander Goos  229. Tsjalle Greidanus (87)
 8 143 93 604 53 210 81 -  62.   Bruce Potveer  236. Sander Goos (85)
 9 62 710 38 181 604 345 -  38.   Bart Koopmans  141. Richard Falkena (85)
10 40 181 44 86 44 603 -  36.   Wendy Koopmans  699. Jan Kuin (82)

Uitslagen en standen 3de cross 27



Autobedrijf
P. Limmen

Voor onderhoud, reparatie & A.P.K.
Zandloper 3, 1731 LM  Winkel  |  T. 0224 - 54 24 43

Autobedrijf
P. Limmen
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Uit de Oude Doos
Het leuke van oude foto’s is dat je de tijden ziet 
veranderen. Dat is terug te zien in deze pagina 
van ‘Uit de oude doos’. 

Op bovenstaande foto zie je een te water ge-
raakte auto. De foto is gemaakt in de jaren 70. 
Het publiek staat er aan de slootkant bijna bo-
venop. En de coureurs? Het lijkt wel voetbal. 
De nabeschouwingen duren tienmaal zo lang 
als de wedstrijd. Tegenwoordig staat het pu-
bliek veel veiliger en is een gestrande auto in no 
time afgesleept. 

Met deze foto gaan we naar de jaren 80. Op de 
voorgrond zien we de auto van Marcel Loos. 

Hij werd destijds gesponsord door Merce-
des, alhoewel er een motor van Chevrolet 
in zat. Toch is er niks nieuws onder de zon, 
want dit werkt tegenwoordig nog steeds bij 
Carl Gomes. Het mag wel vermeld worden 
dat ook de ACON Autocross dankbaar is met 
de sponsoring door Gomes/Mercedes. Op de 
achtergrond op de foto zien we de auto van 
Ernst Jeninga. Hij werd gesponsord door on-
der andere wegrestaurant De Oude Ketting 
uit Boxtel. De klandizie van dit Brabantse 
chauffeurscafé kwam voor tachtig procent uit 
Noord-Holland, Friesland en Groningen. Ei-
genaar Leo Spanenburg, overleden op 6 de-
cember 2020, had veel op met zijn klanten en 
liet zich hier dan ook graag zien. 

Met bovenstaande foto maken we weer een 
sprongetje van een jaar of tien. André van An-
del heeft namelijk als viervoudig rodeokam- 
pioen zijn roem wel verdiend. In de glorieda-
gen waren de roze auto’s met de oranje peen 
iets waar het publiek reikhalzend naar uitkeek. 
André was altijd een graag geziene coureur en 
hij reed later nog jaren succesvol in de stockcar 
F1. Bovendien zien we hem nog regelmatig in 
Sint Maarten maar nu als toeschouwer. 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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MOTORBOUW
TUNING
REVISIE

TESTEN TOT 12.000 RPM
EN 1200 NM

KRUISWIJK 3 - 1761 AR
ANNA PAULOWNA - 06 533 790 73
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MOTORBOUW
TUNING
REVISIE

TESTEN TOT 12.000 RPM
EN 1200 NM

KRUISWIJK 3 - 1761 AR
ANNA PAULOWNA - 06 533 790 73

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 



LOODECKLOODECKLOODECKLOODECK

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


