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Voorwoord 3

De vijfde cross van het seizoen en sinds de invoering van het 
Nederlands kampioenschap Stockcars F1 in 1993 is dit altijd de 

topdag van de ACON Autocross. Wat betreft het aantal deelnemers 
zijn we al eens heel dicht bij de honderd rijders geweest. Zal dan dit 
jaar het record verbroken worden en kunnen we het aantal met drie 
cijfers schrijven? Ook het aantal kanshebbers voor de titel wordt 
steeds groter en dit maakt het spektakel natuurlijk nog leuker. In 
dit programmaboek vindt u onder meer een interview met onze 
vrouwelijke Stockcar F1-coureurs. U mag deze deelneemsters zeker 
niet onderschatten. Zo werd Wendy Koopmans vorig jaar elfde op het 
wereldkampioenschap. Dat ze in vorm is bleek wel bij cross van juli. Ze 
eindigde daar in de finale als tweede. Ook de andere dames zitten er 
goed bij en dus is het een reële kans dat voor het eerst een vrouwelijke 
coureur de titel pakt. 

De belangen zijn groot vandaag. Vrij snel na de invoering van het 
Nederlands kampioenschap kreeg de ACON Autocross ook de 
kwalificaties voor het wereldkampioenschap toegewezen. Sindsdien 
is de kwaliteit van zowel de coureurs als de auto’s alleen maar 
toegenomen. Dat is een feit waar we best trots op zijn.

Het bestuur wens u weer een topdag 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, TWSP en 
ASF Racing Merchandise

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?

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



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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Colin kwam met zijn broer Alan in 1976 al 
naar Nederland. Alan kwam in Baarlo in actie. 
Wat de huidige generatie misschien niet weet is 
dat de baan toen nog een dirt track was. Maar 
ook nadat de baan in 1977 werd geasfalteerd 
was Colin daar met zijn broer aanwezig. Sinds-
dien is hij een regelmatige bezoeker en staat 
eveneens de ACON Autocross in zijn agenda. 
Broer Alan als coureur en Colin hield zich 
vooral bezig met het fotograferen en beschrij-
ven van deze activiteiten. Dit deed hij allemaal 
zeer succesvol. In een gerenommeerd blad als 
Stockcar magazine vind je elke uitgave arti-
kelen en foto’s van hem terug. Maar ook voor 
Motorsport News, een Engels weekblad wat 
verslag doet van alle autosporten, van Stock-
cars tot F1, vind je artikelen van Colin. En het 
mag gezegd worden: hij komt wel uit het mek-
ka van de autosport. In zijn omgeving vind je 
een aantal beroemde Stockcar-circuits en op 
een steenworp afstand ligt de thuisbasis van 
Red Bull Racing en nog enkele F1-teams. Bo-
vendien is Lewis Hamilton een dorpsgenoot.

Applaus
Na al die jaren komt Colin nog steeds graag 
in Nederland en heeft daar veel voor over. Zo 
gebeurt het vaak dat hij op zaterdag nog fo-
to’s en een verslag maakt van een wedstrijd in  

Engeland. Dan maakt hij ’s nachts de oversteek 
voor een cross in ons land, om daarna direct 
weer terug te keren en op maandag weer te 
werken. Wat Colin ook is opgevallen is dat 
het niveau van zowel de coureurs als de banen 
enorm vooruitgegaan is en nu echt top is. Een 
hoogtepunt voor hem is toch wel het Neder-
lands kampioenschap Stockcar F1 met daarbij 
de zeer prettige samenwerking met zijn Neder-
landse collega’s. Wij zijn Colin erg dankbaar 
want dankzij zijn inspanningen en enthousias-
me krijgen wij ook veel aandacht in de inter-
nationale pers. Mocht u Colin tijdens het NK 
aan het werk zien geef hem gerust een applaus, 
want hij verdient het. p

Reporter Colin Casserley graag gezien

Is het eigenlijk nog nodig om Colin 
Casserley uit Stevenage voor te 
stellen? Voor iedereen die thuis 
is in de Stockcar-wereld is hij na-
tuurlijk een bekende verschijning. 
Hij begon als coureur. Colin heeft 
vijf jaar in een stockcar gereden 
en boekte zijn eerste Stockcar 
F1-zege in Northampton twee jaar 
voordat de ACON Autocross werd 
opgericht. Daarna maakte hij 
furore als fotograaf en redacteur.

Colin Casserley tijdens het Nederlands kampioenschap Stockcar F1 in 2019 met naast hem voorzitter Chris Bimmel
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Jacob de Vries verdedigt 
Nederlandse titel

De naam is De Vries, je bent een Fries, je woont in Blija onder de rook van Hallum. Dat maakt de kans dat je 

geen Stockcar-coureur zou zijn wel heel erg klein. En dat gaat voor Jacob ook op. Zijn vader, ooms en neven, 

bij allemaal is het stockcar-virus met de paplepel ingegoten. Zo ook bij Jacob. Hij begon als monteur bij zijn 

neef Willem-Sieger de Vries. Na drie jaar mocht hij een keer de afvalrace rijden in de auto van zijn leermeester 

en ja dan weet je het wel: het virus sloeg toe. Als je in deze familie een keer je monteur in je auto laat rijden, 

dan heb je één zekerheid: je bent je monteur kwijt en je hebt op de baan een concurrent erbij.

Jacob crosst inmiddels acht 
jaar en heeft een mooie carri-
ère opgebouwd, uiteraard met 
ups en downs. De ups heeft 

hij helemaal zelf gedaan, maar 
op de downs had hij geen in-
vloed. Je kunt Jacob moeilijk 
de schuld van covid geven, 
maar hij had wel te dealen 
met een bijna twee jaar du-
rende lockdown. Bovendien 
had hij in 2021 een ticket voor 
het wereldkampioenschap in 
Engeland bemachtigd. Dank-
zij de Brexit in 2019 kreeg hij 
te maken met een enorme 
papierwinkel en aangezien 
het WK werd verreden op de 
asfaltbanen in Skegness liet 
Jacob dit spektakel schieten.

Axel Nijs
Dan de up’s. Eind 2021 wer-
den bij de ACON Autocross 
toch nog drie wedstrijden 
gehouden, waaronder het 
Nederlands kampioenschap. 
Jacob veroverde hier de titel, 
en dat was voor de tweede 
maal dat hij deze zege pakte. 
Op zich natuurlijk een goede 
prestatie. Mocht het dit jaar 
weer lukken dan is hij na Axel 
Nijs, Minne Meijer en Ouwe 
Bijlsma de vierde coureur die 
de nationale titel drie keer 
weet te winnen. Overigens 
komt de naam De Vries vaker 
voor op de erelijst. Zijn oom 
Gerrit was in 1997 de beste 
en zijn neef Willem-Sieger in 
2014. Het is alleen Axel Nijs 
gelukt om zowel kampioen 
te worden bij de ACON Au-
tocross en in hetzelfde jaar 
ook Nederlands kampioen te 
worden. De eindzege bij de 
ACON Autocross ontbreekt 
nog op de palmares van Jacob, 
dus wie weet lukt hem dat in 
2022.
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Boutique Hotel Texel
Wat hij nog wel tegoed heeft is 
een overnachting in Boutique 
Hotel Texel samen met vrien-
din Cobi. Dit ontvangt tradi-
tiegetrouw de winnaar van het 
NK. Het stel was er in 2017 
na het behalen van zijn eer-
ste titel ook al geweest. Maar 
in 2021 was Jacob niet alleen 
voor de tweede keer de bes-
te van het land, hun tweede 

Jacob de Vries

kindje was ook pasgeboren. 
En multitasken klinkt leuk, 
maar valt in de praktijk toch 
niet mee. Wat in een goed vat 
zit verzuurt niet en Texel kan 
rekenen op de komst van de 
kampioen.  

Asfaltbanen
Wat vast staat is dat Jacob het 
wereldkampioenschap dit jaar 
overslaat. “Dit wordt opnieuw 

gehouden op de asfaltbanen 
in Skegness. Daar is mijn auto 
niet goed voor geschikt, en als 
ik meedoe dan wil ik wel rij-
den voor een resultaat.” Dus 
dan maar een jaar wachten en 
hopen op een nieuwe kwalifi-
catie om te crossen op gravel.
Er is nog tijd genoeg voor het 
28-jarige crosstalent. Ook op 
andere banen heeft Jacob al 
overwinningen geboekt en 
goede resultaten laten zien. 
De Fries behoort intussen tot 
het selecte groepje superstars. 
Kortom, hij heeft nog een 
lange en goede toekomst in 
het vooruitzicht. Voeg daarbij 
dat hij een goede autobouwer 
is en André Neet de moto-
ren prima onderhoudt, dus 
het materiaal is altijd goed in 
orde. 

De superstars op de achterste startrij 
met v.l.n.r. Pieter Langeveld, Edwin Ploeg, 
Tjalle Greidanus en Jacob de Vries



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!

Afscheidsbloemen - Trouwbloemen - Freelance 

info@manonnieropflowers.nl - 06 - 207 06 277 

www.manonnieropflowers.nl - 't Zand NH 
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Boutique Hotel Texel is bekend onder de deelnemers en het publiek bij 

de ACON Autocross. De winnaar van het Nederlands kampioenschap 

Stockcar F1 krijgt namelijk een geheel verzorgd weekend aangebo-

den. Ook onze vrouwelijke toppers uit de Stockcar F1 zijn er op bezoek 

geweest. Als je er vragen over stelt, dan krijg je alleen maar zeer en-

thousiaste antwoorden. Dus wordt het de hoogste tijd voor een vraag-

gesprek met eigenaresse Marianne Langeveld.

Al rond 1900 beboerde de 
overgrootvader van Marian-
ne de grond bij Sebastopol 
in het noorden van Texel. In 
de crisis van de jaren 1930 
bleef de familie hangen tij-
dens een openbare verkoping 

aan Nieuw Breda, wat inmid-
dels een boerderijcamping is. 
Aangezien reizen in die tijd 
bepaald geen sinecure was en 
dit veel dichter bij de familie 
in De Koog en Den Burg was, 
kwam dit toch wel goed uit.

Pottenschuur
Tijdens de Tweede Wereldoor-
log kwam op Texel alles op een 
laag pitje te staan. Na de oorlog 
werd alles weer opgepakt en 
ontstond er een gemengd be-
drijf met veeteelt en landbouw. 
Eind jaren 50 kwam het toe-
risme op, in de pottenschuur 
(schapenschuur) maakten de 
lammerenhokjes plaats voor 
een pension. Oma Langeveld 
kookte voor de gasten dop-
pertjes en worteltjes. Wat over 
was ging in de soep. De familie 
beschikte over warm en koud 
stromend water, een ongeken-
de luxe in die tijd. Begin jaren 
70 sloeg het noodlot toe en 
brandde de pottenschuur af. 
Het had nog heel wat voeten 
in aarde, maar er werd nieuw 
gebouwd. Het was de start 
van hotel Texel. Vader Arnold 
kijkt met plezier terug op zijn 
jeugd. Zomers sliepen ze in 
een tent of een caravan, want 
hun kamertje werd dan ver-
huurd. Het leukste vond hij 
dat er altijd reuring en gezel-
ligheid op het erf was. Begin 
jaren 80 ging Arnold zich 
weer helemaal toeleggen op 
de boerderij en namen broer 
Arie en zijn vrouw het hotel 
over. Maar de tijd gaat ver-
der, generaties komen maar 

Boutique 
Hotel Texel  
absoluut niet 
doorsnee

Eigenaresse Marianne Langeveld



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 -
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gehaald. Marianne rondde 
onder meer de hotelschool af. 
Als je je wilt onderscheiden 
moet je ook vernieuwen. Met 
wellness bijvoorbeeld. Daar 
zijn er veel meer van en dus 
ook daar zul je je in moeten 
onderscheiden. Dit is Mari-
anne goed gelukt, want in de 
unieke en zelfbedachte Spa 
Woolness vormen vernieu-
wende behandelingen en in-
grediënten van het eiland de 
basis. Ook is er sociaal goed 
nagedacht, want voor alle be-
handelingen wordt gebruik 
gemaakt van zzp’ers. Het is 
een win-winsituatie: je hebt 
niet de zorg voor duur perso-
neel en zij hebben niet de zorg 
voor een dure praktijkruimte. 
Doordat verschillende behan-
delingen gesitueerd zijn op 
een locatie versterk je elkaar 
en omdat iedereen van Texel 
komt creëer ook nog een leuk 
stukje werkgelegenheid. 

Mond-tot-mondreclame
Maar laten we stop-
pen met de loftuitingen.  
Mond-tot-mondreclame is 

gaan ook weer. Marianne kon 
je als schoolmeisje na school-
tijd terugvinden bij haar oom 
en tante in het hotel. Ze vond 
het er prachtig en was niet te 
beroerd om voor alle klusjes 
de handen uit de mouwen te 
steken.

Keuzes maken
Over haar toekomst had ze 
nog niet echt serieus nage-
dacht en ze besloot om eerst 
in 2005 Australië te gaan ver-
kennen. Na ongeveer een jaar 
kreeg ze een berichtje van 
het thuisfront dat haar oom 
en tante stopten en het hotel 
in de verkoop ging. Er moest 
wel even gedacht worden, 
maar niet lang. “In het hele 
leven moet je keuzes maken 
en deze was niet al te moei-
lijk.” De vriend die ze in Aus-
tralië had leren kennen was 
tenslotte ook een Texelaar en 
dus was de weg terug naar het 
eiland niet zo moeilijk. Niets 
gaat ooit vanzelf en er moes-
ten weer opleidingen worden 
gevolgd en diploma’s worden 

nog altijd de beste en u bent 
op de cross tussen de men-
sen die dit weten. Ons advies 
is dan ook om eens te gaan 
praten met de vrouwen van 
de kampioenen. Ook crossers 
Nathalie Wekema en Wendy 
Koopmans vertellen u graag 
over hun goed ervaringen. En 
daar kleeft nog een leuk ver-
haal aan. In 2019 werd Pieter 
Langeveld, broer van Mari-
anne, namelijk Nederlands 
kampioen Stockcar F1. Op 
de vraag aan Marianne of ze 
haar broer niet over de vloer 
wilde hebben, was het lachen-
de antwoord: “Het zit met de 
familieband wel goed, maar 
een sigaar uit eigen doos hoef 
ik niet.” Arnold stelde voor 
dat de prijs dan maar naar 
de snelste dame moest gaan. 
Hierop kreeg hij van Nathalie 
en Wendy als reactie: “Wie 
van ons wint maakt niet uit, 
maar we gaan samen.” Dit 
werd door Arnold met een 
glimlach geaccepteerd. Kijk 
voor meer informatie over het 
hotel op: www.hoteltexel.nl. 
p
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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
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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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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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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.

Wenst alle
Coureurs veel 
succes vandaag

www.go2asf.nl
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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 erbij’ in Sint Maarten
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Sportieve meiden die zich goed weten te weren in de Stockcar F1 

WENDY KOOPMANS (STARTNUMMER 36), NATHALIE WEKEMA (332), TEA HELDER (143) EN JOYCE BOOTS (13) 

ZIJN ZEKER GEEN EENDAGSVLIEGEN, WANT ALLE VIER DRAAIEN ZE AL DE NODIGE JAREN MEE. WENDY KOMT 

AL TWINTIG JAAR IN ACTIE, WAARVAN TIEN JAAR IN DE STOCKCAR F1. NATHALIE CROSST VIJFTIEN JAAR 

IN DIT ONDERDEEL, TEA ELF JAAR EN JOYCE DRIE JAAR. ZIJ HEEFT HIERVOOR WEL TWAALF JAAR IN EEN 

ANDERE CATEGORIE GEREDEN. DE HOOGSTE TIJD DUS OM DEZE SPORTIEVE MEIDEN WAT VRAGEN TE STELLEN 

EN ZE VOOR HET VOETLICHT TE HALEN.

Hoe schatten de dames hun kansen in tijdens het NK?  
Joyce: “Ik ga gewoon lekker rijden en genieten. Ik denk wel 
dat ik nog te weinig ervaring heb om serieus kans te maken 
op succes.”
Tea: “Ik hoop op een mooie dag waarin ik alle manches kan 
uitrijden. Om mezelf als kanshebber te zien vind ik te veel 
eer. Ik ga er wel mijn best voor doen.”
Nathalie: “Ik zie mezelf ook niet direct als kanshebber, maar 
een top tien-klassering moet mogelijk zijn. Ik hoop natuurlijk 
dat één van de meiden de beker mee naar huis neemt.”
Wendy: “Ik schiet in de lach bij deze vraag, maar ik ben wel 
van mening dat het tijd wordt voor een vrouwelijke Neder-
landse kampioen! Mijn auto is snel genoeg en ik hoop er goed 
bij te zitten.”

Het wereldkampioenschap in Engeland is voor de da-

mes een doel, waarbij het voor de één realistischer is 
dan voor een ander. “Ik heb er geen ervaring mee”, be-
kent Joyce. “Al weet je nooit wat de toekomst brengt”, 
Tea zou het geweldig vinden, maar houdt het op een 
droom. Nathalie en Wendy hebben al eens deelge-
nomen aan het WK. Nathalie reed succesvol in het 
voorprogramma, maar niet in de finale. “Ik acht de 
gekwalificeerde Nederlandse coureurs niet kansloos”, 
vertelt ze. Wendy droomde er als klein meisje al van en 
stond in 2021 voor het eerst in de finale. “Ik eindigde 
als elfde en dat was toch wel een droom die uitkwam.”

Wie zijn jullie favoriete coureurs?  
Joyce: “Dat is er maar één, maar hij telt voor tien: Jan Kuin.”
Tea: “Haye Dijkstra, schoonzoon Sierd de Vries en John 
Lund.”
Nathalie: “Jelle Tesselaar en Pieter Langeveld.”
Wendy: “Mark Sargent, Pieter Langeveld en Martin Verhoef.”

Kunnen jullie makkelijke sponsoren vinden? 
Joyce: “Ja, ik heb daar geen moeite mee.”
Tea: “Ik heb er wel wat problemen mee.”
Nathalie: “Ik ben dolblij met de sponsors. Ze zijn trouw en 
ik weet het elk jaar een beetje uit te breiden. Daar ben ik 
ze erg dankbaar voor, want zonder hen kan ik niet zoveel 
wedstrijden rijden.”
Wendy: “Ik sluit me aan bij de woorden van Nathalie. Je 
hebt nooit genoeg sponsors, maar ik mag zeker niet klagen. 
Ik ben ook heel bij met de Club van 50.”

Wie onderhoudt jullie auto? 
Joyce: “Dat is mijn vriend Jan Kuin en een hele vrienden-
club.”
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Sportieve meiden die zich goed weten te weren in de Stockcar F1 

Tea: “Ik doe het zelf met mijn man Haye.”
Nathalie: “Ik onderhoud met mijn vader en monteur Wilco 
de auto. Verder heb ik nog een heel team dat mij heel goed 
helpt.”
Wendy: “Mijn vriend Stef de Vries.”
 
De meiden hebben een goede onderlinge verstandhou-
ding. Op de baan wordt er gestreden voor de positie. 
Zitten ze niet in dezelfde manche, dan volgen ze el-
kaars verrichtingen. Buiten de baan is er altijd tijd voor 
een praatje en gezelligheid. 
Boutique Hotel Texel sponsort de prijs voor de Neder-
lands kampioen, middels een wellness weekendje weg. 
Nathalie en Wendy hebben dit al eens ervaren (zie 
pagina 9-11). Aan de dames de vraag of dit een extra 
stimulans is tijdens het NK. “Voor mij is het belang-
rijkste om te genieten en mezelf te verbeteren”, laat 
Joyce weten. Tea geeft aan altijd haar best te doen en 
ziet een weekendje Texel wel zitten. Dan de ervarings-
deskundigen. Voor Nathalie is het geen extra stimu-
lans. “Ik probeer altijd het beste eruit te halen. Maar 
zo’n prijs is natuurlijk wel leuk. Ik heb er al eens enorm 
genoten.” Daar sluit Wendy zich bij aan. “Daarom is 
het voor mij wel een extra stimulans. Texel is prachtig 
en het hotel is fantastisch.”

Hoe de meiden in dit wereldje verzeild zijn geraakt, 
kent bij ieder een eigen verhaal. Joyce ging altijd met 
haar broer Stanley en ouders mee naar wedstrijden. 
Haar broer reed jarenlang behoorlijk succesvol in de 
keverklasse. Zo sloeg het crossvirus behoorlijk toe in 
huize Boots. De liefde voor de Stockcar F1 kreeg ze van 
haar vriend. Ook bij Tea was de liefde van invloed. Toen 

ze verkering kreeg met Haye was de eerste vraag of ze 
wel van autocross hield, want anders werd het niks. 
Het kwam goed, want ze crosst fanatiek en met Haye 
heeft ze inmiddels twee dochters. Nathalie is de derde 
generatie in haar familie. Het begon met haar opa en 
ook haar vader Ernst Jan had een jarenlange carrière in 
deze sport. Samen met haar broer Jeroen is het met de 
paplepel ingegoten. Voor Wendy was het een logische 
stap. Bij de familie Koopmans is autocross namelijk 
een levenswijze. Het begon met Jan Koopmans, later 
opgevolgd door Willem, toen kregen we Bart en Wen-
dy, daarna de dochters van Bart (Pascalle en Stephanie) 

en de zoon van Wendy (Jack). Intussen is ook Pascalle 
moeder geworden en dat is hoogstwaarschijnlijk de 
vijfde generatie!



Dulleweg 12 | Broek op Langedijk | www.schoonproducties.nl | info@schoonproducties.nl | 0226-345372
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Vrijwilliger aan het woord
PERSONALIA
Naam: Jan Kleef

Woonplaats: Petten

Leeftijd: 65 jaar

Beroep:  Eigenaar van een bouwbedrijf

Favoriete vakantieland:  
 Nederland

Wat is je favoriete eten:  
  Biefstuk met pepersaus

VRIJWILLIGERSFUNCTIE 
Wat is je vrijwilligersfunctie? Starter. Ik kijk goed wan-
neer coureurs kunnen starten, rijden ze niet al te snel tijdens 
de rollende start, ik houd goed contact met de jurywagen 
over de posities van de auto’s. Daarnaast vlag ik af bij de 
finish. Dit jaar sta ik voor het eerst aan de buitenkant van 
de baan te starten en finishen. Het is wennen, en veel meer 
stofhappen. Ik heb wel meer overzicht en de coureurs zien 
mij beter als ik de laatste drie rondes aangeef. Ook heb ik 
een laptop bij me staan in het starthok, zodat ik een goed 
overzicht heb van de eerste vijf wagens. 

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij de ACON?  Ik ben eerst 
vier jaar monteur geweest bij Jaap van ’t Westeinde, daarna 
heb ik acht jaar zelf in een rodeo gereden onder startnummer 
19. Sinds 1990 ben ik baancommissaris en de laatste 12 jaar 
ben ik de starter. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij de ACON?  
Als je eenmaal besmet ben met het autocrossvirus, dan gaat 
dat nooit meer over. 

Hoe laat ben je aanwezig tijdens een crossdag en hoe 
laat ga je weer? Meestal ben ik om 7.30 uur aanwezig, dan 
ga ik het parkeren van de crosswagens regelen. Daarna om 
11.30 uur starten. Na de cross doen we met alle baancom-
missarissen een evaluatie onder het genot van een biertje en 
gaan we rond 20.00 uur naar huis.

ACON AUTOCROSS
Wat maakt de ACON in jouw ogen uniek? Het is een 
goed geolied team, wat zorgt voor een fijne dag voor het pu-
bliek door te zorgen voor weinig oponthoud tussen de man-
ches en veel veiligheid voor coureurs en publiek. 

Welke klasse vind je het leukst en waarom? In het ren-
nerskwartier praat ik met iedereen, maar op de baan heb ik 
geen favoriet.

Wanneer is een dag ACON Autocross voor jou geslaagd 
Als alles vlot en zonder problemen is verlopen.

Als ik aan ACON Autocross denk, dan…? Zou ik altijd 
nog wel eens een paar rondjes in een stockcar willen rijden.



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 grading van de Stockcar Formule1

Wat betekenen de vlaggen?

WIT DAK: Rijder met weinig punten, start vooraan.
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-

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.

 

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 
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KAMPIOENEN

Kamp
1993 Ron Kroonder
1994 Chris Bimmel
1995 Sjaak van Diepen

25

1996 Minne Meijer
1997 Gerrit de Vries
1998 Ouwe Bijlsma
1999 Minne Meijer
2000 Minne Meijer
2001 Fred Hink
2002 Ouwe Bijlsma
2003 Ouwe Bijlsma
2004 Mark Woudenberg
2005 Axel Nijs
2006 Axel Nijs
2007 Sip Woudstra
2008 Jan van der Iest
2009 Axel Nijs
2010 Fred Hink
2011 Martijn Oudhuis
2012 Bate Feenstra
2013 Wierd Gietema
2014 Willem Sieger de Vries
2015 Pieter van der Iest
2016 Koen Maris
2017 Jacob de Vries

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

Winnaars Open Nederlands Kampioenschap Stockcar F1

2018 Koen Maris
2019 Pieter Langeveld
2021 Jacob de Vries

Ron Kroonder

Chris Bimmel

Fred Hink

Axel Nijs





RODEO        
manche 1 2 3 4 5 6 7 Finale  Tussenstand
 1 5 106 106 5 106 - - 5. Bram Klaver  5. Bram Klaver (176)
 2 19 335 5 850 19 - - 333. Koen van Leeuwen  106. Jesse de Graaf (169)
 3 21 333 660 397 660 - - 660. Dave Gieles  660. Dave Gieles (169)
 4 660 12 850 21 335 - - 850. Willem-Jan Maas  397. Sybe van der Wal (160)
 5 397 198 397 11 36 - - 12. Jasper Dogger  21. Marco Jeninga (154)
 6 850 691 19 133 107 - - 21. Marco Jeninga  36. Mike van den Brink (134)
 7 300 133 36 842 8 - - 842. Piet van Rijszen  12. Jasper Dogger (129)
 8 12 8 691 151 336 - - 690. Arno van Drie  850. Willem-Jan Maas (123)
 9 133 40 336 47 334 - - 336. Colin Bakker  333. Koen van Leeuwen (112)
10 334 11 334 740 842 - - 300. Marco de Jong  691. Djoeri van Drie (104)
         
VRIJE STANDAARD          
manche 1 2 3 4 5 6 7 Finale  Tussenstand
 1 99 2 601 - - - - 601. Marco Kok  601. Marco Kok (254)
 2 618 24 99 - - - - 99. Dennis Sintebin  99. Dennis Sintebin (217)
 3 601 691 2 - - - - 2. Dorus Sintebin  2. Dorus Sintebin (194) 
 4 2 99 691 - - - - 24. Charl Lakeman  684. Leo Sintebin (168) 
 5 684 150 684 - - - - 150. Reinder Roorda  22. Ruud Betsema (149) 
 6 150 661 661 - - - - 684. Leo Sintebin  79. Thomas Hellinga (120)
 7 661 684 24 - - - - 616. Thomas Hellinga  618. Patrick Sintebin (119)
 8 616 100 616 - - - - 100. Chris Steltenpool  150. Reinder Roorda (88)
 9 637 616 100 - - - - 613. Sjaak Knijn  691. Bennie Turkstra (81)  
10 100 613 613 - - - -   613. Sjaak Knijn (58)
        
KEVER         
manche 1 2 3 4 5 6 7 Finale  Tussenstand
 1  617 35 414 - - - - 21.   Gerrit Brinkman  35. Robbert Dekker (220)
 2 69 64 35 - - - - 35.   Robbert Dekker  59. Patrick Hoexum (186)
 3 64 21 59 - - - - 414. Chris Wekema  414. Chris Wekema (171)
 4 54 6 617 - - - - 64.   Johan Louwe  64. Johan Louwe (168)
 5 59 111 64 - - - - 111. Rene Kennis   54. Piet van Dijk (138) 
 6 111 414 111 - - - - 265. Joris Pronk  21. Gerrit Brinkman (138)
 7 29 265 25 - - - - 59.   Patrick Hoexum  111. Rene Kennis (116) 
 8 35 617 265 - - - - 29.   Wilbert Vrasdonk  6. Jeroen Slikker (113)
 9 265 59 6 - - - - 617. Richard Kuykhoven  617. Richard Kuykhoven (98) 
10 414 29 29 - - - - 25.   Roy Mol  29. Wilbert Vrasdonk (98)  
      
STOCKCAR F1
manche 1 2 3 4 5 6 7  Finale  Tussenstand
 1 453 261 15 453 229 - -  229. Tsjalle Greidanus  155. Pieter Langeveld (182)
 2 15 81 800 76 155 - -  36. Wendy Koopmans  40. Mark Tesselaar (168) 
 3 35 229 345 79 56 - -  345. Boy Tesselaar  229. Tsjalle Greidanus (151) 
 4 40 79 155 40 87 - -  40. Mark Tesselaar  79. Lourenz de Vries (151)
 5 76 337 229 56 210 - -  261. Dick Bouman  210. Peter Susan (146)
 6 345 453 76 36 36 - -  195. Harmen Zwerver  453. Jacob de Vries (133)
 7 337 36 102 261 35 - -  81. Richard Uittenbogaart 81. Richard Uittenbogaart (111)
 8 575 315 33 484 81 - -  35. Stan Eizinga  27. Rutger Valk (106) 
 9 800 56 210 800 345 - -  102. Rian Vronik  36. Wendy Koopmans (105)
10 33 575 476 15 79 - -  112. Arjan Ligthart  800. Jaro van de Vondervoort (102)

Uitslagen en standen 4de cross 27



Autobedrijf
P. Limmen

Voor onderhoud, reparatie & A.P.K.
Zandloper 3, 1731 LM  Winkel  |  T. 0224 - 54 24 43
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Uit de Oude Doos
Het was natuurlijk een geweldige impuls voor 
de ACON Autocross toen ze in de jaren 90 ook 
internationaal hun visitekaartje afgaven. Dit 
was natuurlijk mede te danken aan de pioniers 
onder de coureurs die in het buitenland gingen 
rijden en de eerste niet-Nederlanders die in 
Sint Maarten kwamen crossen. Vandaar dat zij 
nu in de rubriek ‘Uit de oude doos’ staan. 

We beginnen met Jan van der Iest (H26). Op 
de foto ziet u hem in actie tijdens zijn eerste 
buitenlandse wedstrijd op Stoke City. De te-
genstander is oud-wereldkampioen Franky 
Wainmann sr. (UK212). Franky was zeer onder 
de indruk van ‘The Dutchman’ en daar wilde 
hij graag tegen crossen. Hij werd vervolgens 
een graag geziene gast in Sint Maarten en daar 
vocht Franky nog menig duel uit met Jan. 

Hier zien we Fred Hink (H35) tijdens de voor-
stellingsronde voor de finale van het wereld-
kampioenschap in het stadion van Bradford. 
Vader Sjaak zit achter het stuur. Fred Hink en 
Jan van der Iest dwongen ook bij de Engelsen 
veel respect af door hun goede resultaten. En 
het leverde nog een trotse Engelsman op, na-
melijk Franky Wainmann sr. De auto waar 
Fred mee reed (zie foto) was namelijk enkele 
jaren daarvoor door Thijs Veldt van Franky ge-
kocht, nadat hij er wereldkampioen mee was 
geworden. 

Onze volgende coureur is een Engelsman en 
hij mag hier zeker niet ontbreken. Het gaat 
om Kev Smith. Op de foto ziet u hem in een 
gezellig onderonsje met Klamer Alferink. Kev 
reed een aantal seizoenen bij de ACON Auto-
cross en won zelfs races in Engeland met een 
ACON-licentie. Hij was hier enorm populair, 
wat altijd goed is voor de pr. Ook in Engeland 
stond hij altijd met raad en daad klaar voor de 
ACON Autocross en de coureurs. Kev was een 
prettig persoon om mee te werken. Hij emi-
greerde later naar Nieuw-Zeeland, waar hij 
ook grote successen boekte. p



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

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?



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



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


