ACON AUTOCROSS KRANT 2014

T
N
A
R
K

X

4
1
0
2 april

27
ei
11 m
i
8 jun
li
13 ju
us
t
s
u
g
10 au r F1)
ca
k
c
o
t
(NK S eptember
14 s
7
1
g
e
dsw
n
a
l
e
rten
Bre
a
a
M
nt
i
S
H
1744 H

www.facebook.com
/AconAutocrossNH
www.twitter.com
/aconautocross
www.youtube.com
/AconAutocrossVideo

.NL

CON
A
.
W
W
W

OSS
R
C
O
T
AU

enen
o
i
p
kam
en
e
z
d
j
i
r
n
p
a
ht v
aire
c
l
i
u
w
c
e
a
ect
et g
p
h
s
d
n
a
i
Ra
en w

2

ACON AUTOCROSS KRANT 2014

• Loonbedrijf
• Kraanverhuur
• Bloembollenteelt
• Landexploitatie

VEELZIJDIGHEID
IS ONZE KRACHT!

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

TELESCOOPKRANEN
BETONPOMPEN
MOB. TORENKRANEN
TRANSPORT

Telefoon 0229-551228
www.koemanberkhout.nl
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Hensbroeker Chris Bimmel maar wat blij met zijn ACON

In stroomversnelling
naar topevenement
H
ENSBROEK- Liefst achttien jaar heeft hij de
voorzittershamer in zijn hand vast. Chris Bimmel (57) uit Hensbroek gaat zijn negentiende seizoen in en wordt daarmee de langstzittende preses van
de ACON Autocross. De eigenaar van het garagebedrijf
op bedrijventerrein De Braken te Obdam is maar wat blij
met zijn bestuur. ,,Iedereen werkt zelfstandig, weet wat er
te doen staat”, aldus Bimmel. ,,Daarnaast kunnen we het
goed vinden met elkaar.”
,,Iedereen heeft zijn eigen afdeling in het bestuur”, vervolgt de
Hensbroeker. ,,Ik bemoei mij daar
ook niet mee. Een kwaliteit van
mij is dat ik goed kan delegeren
maar hoef daarentegen nooit mijn
stem te verheffen. Nee, ik denk
er voorlopig nog niet over na om
te stoppen met de ACON. Daar
is dit veel te leuk voor ondanks
de hoeveelheid tijd die er in gaat
zitten.” Zonder andere personen
te kort te doen wil Bimmel de
naam van Rob Ruig noemen. De
Aartswouder stopte in 2013 met
zijn bestuursfunctie maar heeft
veel betekend voor de ACON.
In de periode dat Bimmel voorzitter is geworden is er veel veranderd in Sint Maarten. Het terrein
is groter geworden en er is land en
een schuur bijgekocht. Kortom:

de ACON ontwikkelt zich door en
wordt verder uitgebouwd. ,,Mijn
doel is dat er over twintig jaar nog
gecrosst wordt op Sint Maarten.
Belangrijk daarbij is dat het contact met de mensen in en rond het
naburige dorp Eenigenburg goed
is en goed blijft. Een andere wens
is dat jaarlijks alles soepel blijft verlopen, zonder gezeur en ongelukken. Een ongeluk zit natuurlijk in
een kleine hoek. Ik moet wel zeggen dat ernstige ongelukken ons
gelukkig bespaard zijn gebleven.
Dat terwijl het nu minstens twee
keer zo hard gaat als twintig jaar
geleden.” Dat was in de tijd dat
Bimmel zelf ook in actie kwam.
Liefst 24 jaar heeft hij aan autocross
gedaan. Tot zijn 49ste levensjaar
was de stockcar F1 zijn klasse en
daarin werd hij ruim twintig jaar

geleden zelfs Nederlands kampioen.
Terugkijkend op zijn periode
als voorzitter vervult vooral een
gevoel van trots Bimmel. Het
sportevenement trekt na voetbalclub AZ de meeste toeschouwers
in Noord-Holland Noord. De
saamhorigheid spreekt Bimmel
enorm aan: ,,Tijdens een crossdag
zie je louter lachende gezichten
op en rondom het circuit.” Toch
is het niet alleen maar feest geweest. Wat Bimmel altijd zal bij blijven en wat een behoorlijke impact

heeft gehad was een incident jaren
geleden bij een herstart van de rodeo’s. ,,Nadat de vlag was gevallen bleef er één auto staan. Bleek
het Jan Borst te zijn. Hij had een
hartstilstand gekregen. Ik zie hem
nog zitten. Wat heb ik daarna de
EHBO en de brandweer bewonderd en vooral ook veel respect
voor gekregen. Gelukkig heeft Jan
het overleefd en komt hij nog altijd kijken bij ons. Ja, als ik Jan zie
lopen dan ben ik altijd weer een
blij mens.”

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Chris Bimmel (Hensbroek)
Secretariaat/PR:
Hans Kruijer (Petten)
Inschrijving:
Jaap Nauta
(Zuid-Scharwoude)
Penningmeesters:
Rina Smit (Tuitjenhorn)
Erica Smit (Tuitjenhorn)
Bestuurslid:
Klaas Veldhuisen (Berkhout)
Bestuurslid:
Willem Bas (Warmenhuizen)

De tweede passie van Chris Bimmel:
zijn stoommachines. Hij heeft twee
exemplaren staan in zijn schuur plus
een oude raamzaag. Met de stoommachines reist hij half Europa door en
komt hij in landen als Denemarken,
Duitsland en België. Bimmel wordt
uitgenodigd door musea om te komen
draaien. Dat betekent een weekend
uit met de familie. In alle eerlijkheid
bekent hij: ,,De stoommachines gaan
voor de ACON Autocross. Ik mis ook
twee autocrossweekenden per jaar.
Gelukkig heb ik met Willem Bas en
Jaap Nauta twee goede vervangers
klaar staan.”

Duizendpoot Klaas Veldhuisen onmisbaar van en voor ACON

B

Van keverbouwer tot
startopsteller

ERKHOUT- Hij geldt als een duizendpoot voor de
autocrosssport. Klaas Veldhuisen (56) uit Berkhout
is bestuurslid van de ACON, startopsteller tijdens
de cross, doet veel onderhoudswerkzaamheden waaronder
het baanonderhoud, is oud-deelnemer en zelfs keverkampioen in 1992… En of dit nog niet genoeg is ‘zet’ hij ook
kevers in elkaar. ,,Tegenwoordig vind ik een kever mooier
om te maken dan om er zelf in te rijden”, aldus Veldhuisen.
,,De meeste voldoening krijg ik als
mijn kevers winnen”, vervolgt de
onderhoudsmonteur van Koeman
Berkhout. ,,Ik heb mijn hele leven
kevers gemaakt. Het enige wat de
rijder zelf moet regelen is de bodem. De kever wordt vervaardigd
aan de hand van de wensen van de
mensen. Overigens werk ik daarbij
samen met mijn neef Jerry Veldhuisen.” Dit seizoen strijden Chris
Oud, Edwin Terweij en Richard
van Kuykhoven in een kever uit
de garage van Veldhuisen mee in
het crosscircuit. De keverklasse is
de spannendste klasse volgens de
Berkhouter. ,,Het zit erg dicht
bij elkaar. Je kunt met een relatief
goedkope auto ver komen. Het
komt op de rijder aan.”
Veldhuisen wist in 1992 de kevertitel in Sint Maarten voor zich

op te eisen. Hij werd bovendien
puntenkampioen. ,,Het was heel
bijzonder om te winnen. Een
jaar eerder eindigde ik als tweede
achter Piet van Dijk. Dat was de
snelste rijder. In mijn kampioensjaar reed ik slimmer en tikte hem
af en toe zachtjes aan. Door ervaring en ook een beetje geluk won
ik. Ik was een bekeken en behouden rijder. Je moet evengoed wel
hard rijden hoor maar ik denk dat
bekeken crossers verder komen.”
De winst op het ACON-circuit
was niet het hoogtepunt uit de
carrière van Veldhuisen. Zijn
tweede plaats jaren eerder in de
stockcar op het circuit van Zandvoort leverde een groot interview in de AVRO Sportpanorama
op. Iets waar met trots op wordt
teruggekeken.

Op een crossdag gaat voor Veldhuisen al om 7.00 uur de wekker
af. Samen met zijn dochter Petra
(14) staat hij op en haalt Wilco
Rijlaarsdam op. Het toegangshek
wordt om 8.30 uur geopend waar
dan de eerste toeschouwers al in
de rij staan te wachten. Vanaf het
middaguur is de robuuste Berkhouter verantwoordelijk voor de
startopstelling. ,,Ik ben nu zo’n
twintig jaar startopsteller. Jaap
Nauta en Wilco regelen de opstelling, waarna ik er voor zorg

dat iedereen op zijn plekje komt
te staan. Daarbij geldt: Wie te laat
aanwezig is begint achteraan. Het
schema zit krap in elkaar en wij
moeten ervoor zorgen dat het als
een jekko draait.” Soepeltjes zit
ook het bestuur in elkaar volgens
Veldhuisen. ,,Naast de gezelligheid is er een goede samenwerking. Iedereen doet zijn eigen
ding. Als er wat gebeurt dan staan
we als bestuur achter elkaar. Dat
waardeer ik enorm.”

Klaas Veldhuisen regelt samen
met Piet Tromp uit Heerhugowaard ook de jaarlijkse
busreis naar de wereldfinale
Stockcar F1 in Engeland. Een
traditie die al dertig jaar duurt
en waarvan Veldhuisen de
helft als organisator op zich
neemt. Alles wordt voor de
reizigers geregeld. Van de
overtocht naar Engeland tot de
hotelovernachtingen onderweg
en uiteraard het wedstrijdkaartje. ,,Het is altijd beregezellig”,
aldus Veldhuisen. ,,Iedereen
vindt het mooi. Mensen uit het
hele land gaan mee. Zitten we
in één bus met Limburgers,
Friezen, Groningers en
Noord-Hollanders. Het grootste spektakel maakten we de
eerste keer mee. Zaten er in
het eerste rondje al 36 stockcars op een hoop. Huizenhoog
stapelden de auto’s zich op.”
De wereldfinale Stockcar F1
wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 20 september op
het gravelcircuit van Coventry.
Mail voor meer informatie naar
kveldhuisen@quicknet.nl.
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Ondernemen
is vooruitgang
boeken
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www.weanoordholland.nl

Nijverheidsweg 12, 1775 BB Middenmeer • 0227-502710
info@hoto.nl • www.hoto.nl
Wij zijn geopend op de volgende tijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.30 uur • Zaterdag 8.30 – 13.00 uur

Al 50 jaar Uw leverancier van o.a. :
- Afdekzeilen
- Spandoeken incl. Prints
- (industriele)Hoezen
- Aanhangwagen zeilen
- Verandazeilen
- Gaaskleden
- Strokengordijnen
- Fournituren
www.Hoogeboomzeilmakerij.nl
072 - 57 46 291

Ontdek de grenzeloze prestatie
van Aspen Racing Fuels
AspenR en Aspen+ zijn hoogoctaan alkylaatbenzines
die minder schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.
Aspen Racing Fuels maken het afstellen en tunen van het
ontstekings- en brandstofsysteem eenvoudig. Zorgt voor
een schonere motor met minder koolvorming en tast de
polyestertank niet aan. Voldoet aan nationale Zweedse
regelgeving zoals MK I, SVEMO, SBF en internationale
regelgeving volgens FIM, FIA en FIK.

LAS &
PLAATBEWERKING

Goede verbranding, hoge prestaties, schone motor.

AspenR

Stoop Tuinmachines BV
Smuigelweg 4, 1704 PX Heerhugowaard

Tel: 0226-421353

www.stooptuinmachines.nl

www.aspen-benelux.nl

Aspen+

ZETTEN, KNIPPEN & SNIJDEN
Galvanistraat 29, 1704 ST Heerhugowaard • Tel.: (072) 5711133 • fax (072) 5711260
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Inwendig natte baan bezorgde Patrick Hoexum de overwinning

Laatbloeier kevert door

B

ERGEN- Een verandering aan de baan heeft grote
gevolgen gehad voor Patrick Hoexum (47) uit Bergen. De keverrijder pakte, na vier jaar het zilver te
hebben gewonnen, vorig jaar eindelijk weer eens goud.
Voor de derde keer in zijn carrière wel te verstaan. ,,De
baan is inwendig nat gemaakt, waardoor de auto’s meer
grip hebben en dat ligt mij goed”, laat Hoexum weten.
,,Dat 2013 mijn jaar werd lag puur aan de baan.”

De hoefsmid van beroep doet
pas sinds 2003 aan autocrossen.
Daarvoor kwam hij met zijn vrouw
Esther in actie in de paardensport.
Nadat zij zwanger raakte stopten
ze per direct met het beoefenen
van de paardensport. ,,We gingen
wel eens kijken in Sint Maarten
en daardoor had het altijd mijn

aandacht al. Daarbij had mijn vader vroeger en mijn broer nu een
garagebedrijf, dus de interesse in
auto’s was en bleef aanwezig. Mijn
eerste kever kocht ik bij Automobielbedrijf Wil Piening in Medemblik. De tegenprestatie was dat ik
mee moest doen aan het Nederlands kampioenschap het week-

end erop. Op maandag haalde ik
de kever op en reed ik gelijk een
testrondje. Bleek dat ik als een
gestoorde de bocht in vloog. Men
zei daar gelijk al dat ze een zware
dobber aan mij zouden hebben.
Op donderdag testte ik de auto
thuis op het land. Vloog gelijk
de olie eruit. Maar we gaven niet
op: Vrijdag hebben we een pomp
gehaald en deze een dag later geplaatst. Op zondag moest ik achteraan beginnen maar wist ik tijdens mijn eerste wedstrijd toch
gelijk als derde te finishen. Vanaf
2007 reed ik in een nieuwe auto
en dat leverde veel succes op. Ik
werd dat jaar ACON kampioen,
was de snelste van de FAC Blauwhuis en op Texel won ik wedstrijden. Prachtig om mee te maken.”
In de keverklasse doen snelle jongens mee. Hoexum rekent op tien
rijders die hoge ogen gaan gooien en noemt daarbij de volgende
namen: Stanley Boots uit Wervershoof, Gerrit Brinkman uit Westzaan, Johan Goos uit Schoorl,
Sander Thomas uit Tuitjenhorn
en Robbert Verlaan uit Wervershoof. De concurrentie moet dan
wel van goeden huize komen.
Het was immers Hoexum op wie
in 2013 geen maat stond. Liefst
vijf keer was hij dagwinnaar en

bovendien werd in de laatste wedstrijd – op de finaledag – de overwinning hem naar eigen zeggen
ontnomen. ,,Ik kreeg de zwarte
vlag vanwege een duw op Piet
van Dijk uit Woerden. Terwijl ik
er niks aan kon doen. Mijn stuur
stond naar rechts. Zelfs Piet zei na
afloop: “Kreeg jij nou de zwarte
vlag?” Het betekende mijn eerste
zwarte vlag ooit. Haha, ja ik rijd
altijd netjes. Jammer hoor, want
anders had ik zes keer gewonnen.”
En wie weet is dit het streven voor
de hoefsmid uit Bergen. Al geeft
hij een andere doelstelling weer.
,,Ik wil met plezier rijden en bij
de eerste tien eindigen. Dan is een

crossdag voor mij geslaagd.”

De kev
er t
van Kla ip
Veldhu as
isen

Stanley Boots uit Heerhugowaard
want… hij begint, ondanks dat hij
iets minder pk’s heeft dan zijn concurrenten, steeds beter te rijden!

Extra vermogen voor Lowie Hoedt jr. voordeel in titeljacht

Super Standaard
spanningsveld
H
EERHUGOWAARD- Aan zijn titel in 2013 in de
Super Standaard hecht Lowie Hoedt junior (24)
uit Heerhugowaard niet veel waarde. De reden:
een gebrek aan concurrentie. Hoe anders is dat dit seizoen. Hij verwacht een hevige strijd. ,,Dit jaar doen er beduidend meer rijders mee”, weet Hoedt jr. ,,Ook voor het
publiek is een echte strijd veel leuker om naar te kijken.”
De Super Standaard werd vorig
jaar voor het eerst verreden in Sint
Maarten. De klasse was de vervanger van de 4-Cilinder. ,,Ik baalde behoorlijk dat de 4-Cilinder
eruit werd gehaald”, vervolgt
Hoedt jr. ,,Veel rijders deden vorig
jaar demonstratief niet meer mee.
Dat betekende dat ik alleen moest
zorgen dat ik de wedstrijden uitreed. Ik was uiteraard blij met het
kampioenschap. Deze titel ontbrak
nog in de prijzenkast. Dit seizoen
verwacht ik concurrentie van
een vijftal rijders waarbij rekening moet worden gehouden met
Patrick Sintebin, Jan de Vries en
Sietse Slokker.” Zelf is Hoedt jr
klaar om de strijd aan te gaan. Zijn
auto staat al even klaar en is voorzien van een nieuwe motor. Doordat er nu in plaats van een achteen zestienklepper in de motor is

geplaatst is de auto voorzien van
extra vermogen.
De autocross is er met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten
bij Hoedt junior. Als baby ging
hij al met zijn ouders mee naar
wedstrijden. Onder de naam van
zijn twee jaar oudere neef reed de
Heerhugowaarder veel later, maar
toch nog opvallend vroeg, zijn
eerste wedstrijden. ,,Ik was tien
jaar dat ik voor het eerst meedeed.
Dat was in Lelystad. De leeftijdslimiet was twaalf jaar. In het begin rij je echt voor spek en bonen
mee maar ik vond het fantastisch.
Van angst is nooit geen sprake geweest. Ik ben altijd een daredevil geweest. Ik weet nog goed
dat ik bij mijn eerste wedstrijd
flink geduwd werd en de auto liet
af-slaan. Vervolgens bleek ik te
klein: Ik kwam niet bij het dash-

board om de auto weer te starten.
Hadden we totaal geen rekening
mee gehouden.”
Het 24-jarige talent is blij als het
zondag 27 april is. Het circuit op
Sint Maarten omschrijft Hoedt jr.
als één van de mooiste banen om
op te rijden. Als het aan hem ligt
wordt er ook geen zes maar zeven
keer op gereden. ,,Ik sta te springen om weer te crossen. Dit seizoen
wil ik weer gaan knallen. Als kampioen kun je natuurlijk geen modderfiguur slaan. De kick is voor
mij het moment dat de vlag valt

voor de start en we met 20 tot 25
auto’s los gaan. Je moet je dan
echt naar voren zien te rijden. Ik
ben een aanvallende rijder en heb

altijd de drang om te winnen. De
tweede plaats is voor mij niet goed
genoeg.”

er
De Supard
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d
n
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Erik
Botman

Willem Jan Maas uit Aartswoud
want… hij is afkomstig uit de
rodeoklasse, heeft een goede motor
en kan nog een beetje rijden ook.
Willem Jan is een mooie outsider, die
zijn boel goed voor elkaar heeft.
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Zandloper 3, 1731 LM Winkel.
Tel.: 0224 - 542443 Fax: 0224 - 542235
TEELBEDRIJF
VAN DIE VERSE
GROENTEN
Heemtweg 5
1749 EK Warmenhuizen
Telefoon
0226 - 393691
Fax
0226 - 394167
E-mail:
info@b4agro.nl
www.b4agro.nl

Wieder 1, 1648 GA De Goorn • Tel: 0229-544712 • Fax: 0229-544643

www.robvlaarautoschade.nl

Zou jij mij slaan?
Zou jij mij schoppen?
Nee toch?
Maar het gebeurt wel...

Steun
de Dierenbescherming!
WAT U KUNT DOEN?

Word lid en help!
www.dierenbescherming.nl/word-lid
of bel 088 – 811 33 11 (ma. t/m vrij. van 08.30 - 17.00 u.)

www.matsblomhovenier.nl
WAT WIJ BIEDEN IS:
*

Advisering en ontwerpen
uitgaande uw diensten

*

Deskundige aanleg aan
de hand van het
afgesproken ontwerp

*

Indien gewenst inpassing van
uw arbeidsinbreng bij de aanleg

*

Begeleiding na de aanleg
en periodiek onderwerp

Hoveniersbedrijf Mats Blom
Koorndijk 14
1747 GD Tuitjehorn
Tel. 0226 - 393252
Mob. 06-51157375
E. matsblomhovenier@gmail.com

www.matsblomhovenier.nl

Lasbedrijf P. Ruig is gespecialiseerd in
diverse lastechnieken en metaalbewerkingen.
De gebruikte lastechnieken zijn
voornamelijk gericht op hoogwaardige metalen
zoals Aluminium en RVS
Contactpersoon: Peter Ruig
Winkelerzand 4 • 1731 LZ Winkel • Tel. 06-53659901
Email: ruig55@planet.nl

WWW.ACONAUTOCROSS.NL
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Huib Smit kan glorieus debuutjaar in rodeo geen vervolg geven

Zonder druk ‘de ring’ in

G

ROOTEBROEKHij kwam, zag en
overwon. Huib Smit
(26) kroonde zich in zijn
debuutjaar in de rodeo
tot kampioen. Iets wat
overigens nipt tot stand
kwam omdat de coureur
uit Grootebroek zich in
de laatste manche maar
net wist te plaatsen voor
de finale en zodoende voldoende punten overhield
voor de titel. Niettemin: hij
is titelhouder. Maar wel één
die zijn titel niet kan verdedigen vanwege werk. En
dat doet hem verdriet, want
het onderhoud aan zijn rodeo is één van zijn grootste
liefhebberijen en troeven.
,,Ik zet de auto na iedere
race omhoog en controleer
elk onderdeel op speling”,
vertelt Smit.
,,Ik zorg ervoor dat alles goed voor
elkaar is”, vervolgt de Grootebroeker, die op zijn bedrijf
Allround VP de ideale werkplaats
heeft voor zijn hobby. ,,Finishen is
in deze tak van sport heel belangrijk. Je moet je punten scoren. Ik
ben een bekeken rijder. Zo neem
ik af en toe mijn verlies door als
tweede te eindigen maar dat zijn

nog steeds een boel punten die
meetellen voor het klassement.
Ik wist uit het verleden van mijn
vriend en rodeorijder Jouke Laan
(voormalig kampioen, red.) dat er
kansen lagen en dat ik het goed
zou doen. Hij eindigde drie jaar
geleden als tweede. Ik rekende op
een plaats bij de eerste vijf. Dat
is niet arrogant bedoeld maar die
verwachting kwam met de eerste
plaats uiteindelijk wel uit.”
Vanwege werkzaamheden bij
Allround VP kan de kampioen
zijn titel niet verdedigen. Smit
verdient zijn brood in het familiebedrijf dat machines voor de
landbouw bedenkt, produceert

en verkoopt. De specialiteit van
het in Andijk gevestigde bedrijf
is het ontwerpen en bouwen
van machines voor de verwerking van aardappels, uien en

wortelen. Daarvoor zit hij veelvuldig in het buitenland en bezoekt landen als Chili, Panama en
Rusland. ,,De afgelopen jaren heb
ik mijn planning afgestemd op de
autocross. Zat ik in het buitenland
en wist ik wanneer ik naar huis
moest om de cross te halen. Dit jaar
stem ik de cross af op mijn werk.
Het werk is natuurlijk belangrijker. Ook volg ik nog een
HBO-opleiding Small Business
en Ondernemerschap. Dat is een
studie waar met name op zaterdag veel tijd in gaat zitten.” Dat
hij hierdoor zijn titel verliest
neemt Smit voor lief. Zelf ziet de
rodeorijder ook de voordelen van
zijn situatie in. ,,De druk is er van
af. Er wordt nu naar andere rijders
gekeken waardoor ik frank en vrij
kan rijden.”
Voordat Smit uitkwam in de ro-

deoklasse reed hij in de Standaard
Klasse. Als hij moet kiezen tussen de twee disciplines, dan weet
de 26-jarige dat hij in de huidige
categorie op zijn plek zit. ,,In de
rodeo is na vijftien rondjes nog
niets beslist en moet je dus constant strijden. Hoe anders is dat
in de Standaard Klasse. Daar weet
je na drie rondjes wel hoe de race
verloopt. Ik kijk er naar uit om 10
mei weer in Sint Maarten in actie
te komen.” De pluspunten van de
ACON Autocross noemt Smit,
naast de goede organisatie, het in
grote getale aanwezige publiek en
dus de entourage. ,,Iets waar geen
sporter genoeg van kan krijgen”,
besluit hij.

eo tip
De rod
van
Bas
l
Wil em

Robert Wagemaker uit Middenmeer
want… hij is een stille jongen die niet
snel op de voorgrond treedt maar
altijd voorin meekomt. Daarnaast is
Robert – rodeokampioen in 2007 - er
een jaar uitgeweest en nu weer terug.
Ik verwacht veel van hem.

Bart Koopmans en Peter Ruig kijken uit naar start stockcarseizoen

‘Kickboksen met auto’s’
W

INKEL- Afkomstig uit het dorp dat veel
coureurs afvaardigt voor de autosport staan Bart
Koopmans (40) en Peter Ruig (42) te trappelen
om weer te beginnen. De in Winkel woonachtige Stockcar
F1-deelnemers staan met veel streekgenoten aan de start en
kennen de historie. ,,De autocrosssport heeft mede dankzij
Piet Oud zijn wortels in Winkel”, weet Ruig. Met ook nog
de families Peetoom, Tesselaar en Valk woonachtig in de
regio weet je dat de grond er goed gezind is. De sport
levert de rijders dan ook veel op. ,,De groep met wie wij
op stap gaan is als een soort tweede familie voor ons”,
vindt Koopmans. ,,De meeste sociale contacten bouwen
wij hier op.” Ook voor Ruig is de stockcarwereld geen
onbekende: ,,Ik zie de crossers soms meer dan mijn eigen
vrienden.”
Gezegend met een handtekening en dus vrijstelling van zijn
ouders begon Koopmans op
zestienjarige leeftijd met autocrossen. ,,Ik ben gestart in de
keverklasse”, herinnert de veertigjarige zich. ,,Je moest ergens beginnen en in die klasse mocht ik
uitkomen. Twee jaar later ben ik
gelijk overgegaan in de stockcar.
Een prachtig onderdeel van de autocross. De kick van het rijden in
een stockcar is dat je elkaar een tik
mag uitdelen. En het gebrul van
de V8 motor. Daar houd ik van.”
Naast uitdelen moet je ook kunnen incasseren in het oudste onderdeel van de ACON Autocross.
Daar kan Koopmans uit ervaring
over meepraten. Niemand minder
dan zijn eigen vader Willem reed

hem ooit van de eerste plaats af.
,,Ik lag op kop en mijn vader als
tweede. Kreeg ik een tik van mijn
vader waardoor ik niet eerste maar
tweede eindigde. Stond ik in het
begin vreemd van te kijken. Ik
vroeg mijn vader waarom hij dat
deed. Zijn antwoord was wel
mooi: “Ik rijd voor mezelf in het
rond en ik wil winnen.” En zo is
het ook. Thuis hebben we vervolgens een biertje gedronken. Dat
noem ik nou stockcar rijden.”
Vooruitlopend op dit seizoen
verwacht Koopmans een harde
strijd. Persoonlijk wil de rijder in
de gele crossauto alles uitrijden
en een beter seizoen draaien dan
vorig jaar in Sint Maarten. ,,Vorig
jaar had ik te maken met materiaalpech, met name in de versnel-

lingsbak. Daarentegen ging ik in
Emmen als een speer. Liever draai
ik dat om. Sint Maarten is toch
mijn thuisbaan en daar moet je het
laten zien.” Een tweede doel voor
Koopmans is het Nederlands kampioenschap op 10 augustus. ,,Dat
is de wedstrijd van het jaar. Het
is al weer zeker tien jaar geleden
dat ik derde werd op het NK. Ik
wil daar dolgraag weer eens goed
presteren. Voor het NK doe je
toch wat extra’s. Een nieuw bandje bijvoorbeeld. Je bent dan in de
weken voorafgaande de wedstrijd
continu bezig met de auto.”
Collega-coureur Peter Ruig weet
wel wat winnen betekent. In 2003
stond er geen maat op hem en
was hij bij zowel de ACON als
de Noordelijke Autocross Club
(NAC) de snelste. Daarnaast reed
hij baanrecords aan gort en won
het baankampioenschappen in
onder andere Kollum. Een
prestatie die later alleen door
‘grootmeester’ Fred Hink is
geëvenaard. ,,De kick van het rijden is een goede wedstrijd crossen
en winnen. Stockcar is kickboksen
met auto’s. Een intense sport.”
Ruig wil zich revancheren voor
het vorige seizoen. Destijds stond
hij na twee wedstrijden op een
teleurstellende dertigste plaats.
Een tip van een collega-rijder uit
Friesland deed echter wonderen.

Op de foto staat links Bart Koopmans en rechts Peter Ruig.

,,Ik heb een aanpassing aan mijn
auto gedaan. Uiteindelijk eindigde ik als zevende in het klassement. Heb zelfs nog een wedstrijd gewonnen. Helaas piekte
ik te vroeg want het was de wedstrijd voor het NK. Daarvoor was
ik goed gekwalificeerd. In een gele
vlagsituatie werd ik in de rondte
geduwd en dat is tegen de regels.
Ik wist nog wel derde te worden.”
De eigenaar van een lasbedrijf
rijdt met een bijzonder nummer
in het rond. Startnummer 55
behoorde jarenlang toe aan ome
Rob Ruig, drievoudig kampioen.
Bij zijn afscheid in 1995 werd het
nummer overgedragen aan neef
Peter. ,,Een hele eer natuurlijk,
al was het in het eerste jaar ook

een nadeel hoor. Ome Rob was
een ruwe coureur en die erfenis
liet zich gelden: In het eerste jaar
heb ik heel veel klappen moeten
incasseren. Het eerste seizoen viel
zeker niet mee maar was gelijk
heel leerzaam.”
Na het stoppen van kampioen Fred
Hink krijgt de Stockcar F1 dit jaar
een nieuwe nummer één. Over de
favorieten zijn zowel Koopmans
als Ruig het eens. Dit seizoen
moet uit de eigen streek rekening
gehouden worden met Jack Tesselaar, Rob Hink, Axel Nijs, Ted
Blom en Rutger Valk. Daarnaast
geven de beide coureurs elkaar
ook aan als rijders die vooraan
kunnen gaan eindigen.
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THE GREATEST SHOW ON DIRT

WWW.ACONAUTOCROSS.NL
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Buigmachines, 25crmo4 Buizen, Lagers en Uniballs
Lasbussen, Beugels en Gussets, Radiusgereedschap
Kraalapparaten, Plaatmateriaal, Snelsluiters
Stangkoppen, Lasmateriaal en meer.

Grote voorraad tegen scherpe prijzen!

Tel. 0224-544444

SLOOP- & SCHADE AUTO’S GEVRAAGD • MINIMAAL € 125,Voor al uw gebruikte onderdelen • Alle reperatie’s & apk • Voor alle banden: gebruikt en nieuw

Gildenweg 33, 1695 GD Blokker, Tel: 0229 - 262182

WWW.ACONAUTOCROSS.NL
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AUTOSPO
RTSPEKT
A

KEL

Op 6,7
n rijden in en 9 juni: Stockca
r F1,
stadionsf
eer met p
rachtige
prijz

drie dage

enpot!

Zaterdag
3 mei
Vrijdag
29 mei
Zaterdag
30 mei
Vrijdag
27 juni
Zaterdag
28 juni
Zaterdag 2 augustus
Vrijdag
3 oktober
Zaterdag 4 oktober

Meerkerk
Kevercup
Zevenhuizen
Kevercup
Zevenhuizen
2-uurs cross
Meerkerk
Avond cross 3 uur race
Meerkerk		
Emmen
Kevercup
Zevenbergschen Hoek 2-uurs avondrace
Zevenbergschen Hoek Kevercup

Alles onder voorbehoud vergunning verstrekking en weersomstandigheden

WWW.EZHACO.COM
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Agrarische dienstverlening

Kwaliteit - Service

Aannemerij - Grondverzet - Contractteelt

Advies op maat
Vakbekwaam
Verhuur land - Groenvoorzienning
Gespecialiseerd in de teelt van 1e-jaars plantuien, winterpeen,
waspeen en bloembollen.

Agrarisch Loonbedrijf M. Konijn b.v.

Belkemerweg 115 • St.Maartensvlotbrug • Tel. 0224 - 571634
www.mkonijnbv.nl • info@mkonijnbv.nl
Planning Vincent tel. 06 - 538 588 60
Landverhuur Arjan tel. 06 - 309 873 89
www.facebook.com/sintmaartensvlotbrug

www.gomes.nl

WWW.ACONAUTOCROSS.NL
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Unieke constructie
kleurt ACON-historie

D

e Auto Cross Organisatie Noord-Holland (ACON) is opgericht De wedstrijden werden tot 1976 op verschillende banen, altijd een weiin 1969 door Kobus van der Zel uit Zuid-Scharwoude, Piet land dat gehuurd werd van een boer, gereden. Dit gebeurde onder andere
Smit uit Sint Maarten, Jaap Schilder uit Barsingerhorn, in Egmond, Schoorldam, Heerhugowaard, Callantsoog en WieringerSiem Groot uit Schagen en Peter van Muijen uit Callantsoog. Dit ge- waard. In 1976 werd de baan in Sint Maarten aangekocht en ingericht als
beurde op vrijdag 7 maart in café Dekker te Burgerbrug. Om verzekerd te vast circuit. Vanaf dat moment werd er op deze baan gereden met daarzijn van een startkapitaal konden coureurs zich inkopen als aandeelhou- naast nog drie keer per jaar op Callantsoog omdat er voor Sint Maarten
der. Een aandeel kostte in die tijd honderd gulden, hetgeen in die nog niet genoeg vergunningen werden afgegeven. Tot begin jaren negendagen veel geld was. De ACON is in zijn 45-jarig bestaan altijd tig was de baan altijd perfect. Na een renovatie ontstonden er problefinancieel gezond geweest. Welke andere vereniging kan ook zeg- men. Onder leiding van Chris Bimmel werd dit aangepakt en samen met
gen dat ze ook nog nooit een cent subsidie hebben ontvangen? Loonbedrijf Hoogland werd het idee bedacht om in de bochten stelconOok met zijn voorzitters scoort de ACON goed. Vijf voorzitters platen in te graven met daarop een laag klei. Het plan werd zo uitgevoerd
hebben in de loop der jaren de hamer vastgehouden. Achtereenvolgens en de baan is sindsdien in prima staat. Iets waar de ACON trots op is…
zijn dit geweest Piet Smit (twee jaar), Theo Doodeman (achttien jaar),
Jan Kalverboer (één jaar), Klamer Alferink (zes jaar) en nu dus al weer
achttien jaar Chris Bimmel.
Dick Smit uit
oog. De helaas Schagen in actie in Callant
veel te vroeg ov
serle
Dick Smit, die
in veel versch den sympathieke
illende crossaut
spectaculair re
ed
o’
reed onder star en menig over winning boek s
tnummer 66. D
te,
e fo
dens het ACO
N kampioensch to is gemaakt tijap dat hij mee
keren won. Het
rder
te
in 2006 zijn deur rrein aan de Abbestederweg sl e
oo
en. Sindsdien w
den op Sint Maa
ordt er alleen ge t
rerten. ▼

De eerste autocrosswedstrijden in Sint Maarten
werden gereden in 1976. Het spektakel vond zijn
levenslicht aan de Grootvenweg. Ruim tien jaar
geleden is de ingang van het terrein verhuisd naar
de Breelandsweg. Vanaf de tijd dat Chris Bimmel
voorzitter is geworden werd er land aangekocht in
verband met de uitbreiding van het rennerskwartier
en de parkeerterreinen. Hierdoor kon de ingang verplaatst worden zodat de overlast voor de inwoners
van Eenigenburg behoorlijk verminderde.
De eerste klasse die werd toegevoegd na de stockcar was de
klasse tot 1700 cc. Deze discipline
is medio jaren tachtig overgegaan
in de rodeo. Zowel voor het publiek
als de rijders is het een aantrekkelijke klasse. Ze staat bekend als relatief betaalbaar en levert doorgaans
veel toeschouwers en spektakel op.
De foto is gemaakt in 1996.▼
Crossauto 84 is Peter van Muijen in
de stockcar. De medeoprichter won
verschillende prijzen bij de ACON
maar wist nooit zijn ambitie tot kampioen te volbrengen. Na zijn stoppen is het startnummer lange tijd
buiten gebruik geweest. In de negentiger jaren werd het nummer uitgegeven aan Mark Woudenberg uit
Nieuwerkerk aan den IJssel, die twee
keer – in 1998 en 2004 - kampioen is
geworden in de stockcar (met spoiler).

De Sportklasse 2000. Deze is in het begin van de jaren
negentig door oud-bestuurslid Bert Groot uit Winkel geïntroduceerd. De foto is gemaakt in het laatste jaar van deze
categorie 1996. De sportklasse 2000 onderscheidde zich
door het ‘jankende geluid’ van de buitenboord motoren.
Het was geen contactsport en daardoor minder aantrekkelijk voor de ACON-liefhebbers. Daarentegen behaalden ze
snelheden tot wel 150 kilometer per uur en soms gingen ze
zelfs harder. Nadat het aantal inschrijvingen terugliep werd
deze categorie uit het programma genomen.

Cees van der
Z
van medeopricht el, zoon
er Kobus,
in de stockcar.
De eerste
stockcars reden
zonder de
huidige beel
dbepalende
spoilers. De in
Zui
woude woonach d-Scharti
van der Zel ston ge Cees
d bekend
als een goede co
ureur.

Het bestuur van de ACON is Thijs Veldt veel dank
verschuldigd. Dankzij hem werd er contact gelegd met
wereldtoppers uit Engeland via Brian Gilbank. Gilbank
– bestuurslid van de BRISCA (dit is vergelijkbaar met
de FIA in de Formule 1) – prepareerde onder andere
auto’s van drievoudig wereldkampioen Peter Falding.
Toenmalig voorzitter Klamer Alferink maakte de oversteek naar het eiland en via de contacten met Gilbank
wist hij de ACON als kwalificatiewedstrijd voor het
Wereldkampioenschap te realiseren. Op de foto zit de
nu in Langedijk woonachtige Veldt naast Lisa Harter.
De snelster vrouw ter wereld was in 1996 te bewonderen in Sint Maarten. ▼

Juli 1995. De toeschouwers staan op een
speciaal aangelegde dijk achter de dranghekken. Medio jaren negentig trok de
ACON beduidend minder bezoekers dan
vandaag de dag. Opmerkelijk aan de foto
is dat veel auto’s geïmporteerd zijn uit
het mekka van de autocross: Engeland.
Dit is voor de kenners te zien aan het
model van de auto’s.
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Wil jij ook adverteren
in het nieuwe
programmaboek?
Het programmaboek wordt voor iedere cross
actueel uitgegeven met een oplage van 3.000
en verschijnt geheel full colour.
Neem voor de mogelijkheden contact op met

John van Woesik
T: 06-14455297

Met dank aan TWSP voor
de coverfoto en de foto’s voor de middenpagina

E: john@jvwuitgeverij
W: www.jvwuitgeverij.nl

ACON
NAMENS
KOOPMAN
BRANDBEVEILIGING
GEFELICITEERD!
Al 42 jaar sterk
in verzekeringswerk
Van Autoverzekering
tot Inboedelpolis

Jan van der Woude
uw persoonlijke
verzekeringsadviseur Meer informatie?
Bel ons:
bij u in de buurt!
0226 - 315 092

Dorpsstraat 539 - 1723 HA Noord-Scharwoude
Telefoon 0226 31 50 92
Email info@vdwoude.nl - www.vdwoude.nl

WWW.ACONAUTOCROSS.NL

De Ooyevaar vertaalt bedrijfsfilosofie om in de autocrosssport

Prijzenslag als
motivatie

O

OSTERBLOKKER- Wie binnenstapt kan niet
aan de aandacht van de tientallen bekers ontsnappen. Autodemontage- en garagebedrijf De
Ooyevaar uit Oosterblokker is een gevestigde naam in de
autocrosssport. Waar Lowie Hoedt senior (47) in de afgelopen 27 jaar menig prijs won, daar zijn nu zijn kinderen Lowie junior (24), Chantal (19) en Donny (9) aan de
beurt om de prijzenkast ‘vol te rijden’. ,,Een wedstrijd is
niet geslaagd als wij geen beker mee naar huis nemen”,
laat Lowie junior overtuigend weten.
Naast de autocrosssport komen
de jongste twee uit het gezin
in actie in de kartsport. Uiteraard wel onder de vlag van De
Ooyevaar. Zowel senior als junior zijn kind aan huis aan de
Breelandsweg. Het circuit kan
inmiddels gedroomd worden.
Het team van de gele brigade uit
Oosterblokker maakt van een
crossdag naar Sint Maarten al-

N

COLOFO
Uitgever:
JVW Uitgeverij

Redactie en samenstelling:
John van Woesik
Opmaak:
Max Grafische Vormgeving
Druk:
Drukkerij Vorsselmans b.v.
Verspreiding:
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Oplage:
60.000 exemplaren
Verspreidingsgebied:
Gemeenten Schagen, Hollands
Kroon, Opmeer en Koggenland
Met dank aan:
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Aan de inhoud van de krant is veel zorg
besteed. Desondanks kunnen aan de
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JVW Uitgeverij
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www.jvwuitgeverij.nl

tijd een uitje. Naast rijders – dit
seizoen Lowie junior en Sietse
Slokker uit Heerhugowaard –
gaan er monteurs, de aanhang en
toeschouwers mee. ,,Ieder weekend rijdt er wel ergens in het land
een rijder van ons”, weet Lowie
junior, die samen met zijn vader
eigenaar van het bedrijf is. ,,Het
is voor ons leuk als er reclame
wordt gemaakt door rijders. Voor
een aantal deelnemers blijft het
bij meedoen maar stiekem vind
ik het leukste als er ook daadwerkelijk potentie in een rijder
zit. Zelf ben ik fanatiek en ga
ik altijd voor de winst.” En dan
met een dikke knipoog: ,,De bekers bij de entree moeten vernieuwend blijven voor onze bezoekers.”
De bedrijfsfilosofie van De
Ooyevaar is dat gewerkt wordt
vanuit de gedachte dat de klant
het grootste bezit is. Pijlers
hierin zijn: betrouwbaarheid,
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Terrein:
Breelandsweg 17
1744 HH Sint Maarten
Iedere crossdag
verschijnen er meer dan 200
coureurs aan de start in 4
verschillende klassen!
In de volgende klassen
wordt er bij de ACON
gestreden om de
dagoverwinning:
Stockcar F1
Achterwiel aangedreven
eenzitswagens met
Amerikaanse motoren die
tussen de 400 en 800 pk
bezitten. Dat wordt brullen!
Super Standaard
Standaard wegauto´s, welke
zijn opgevoerd en klaar zijn
gemaakt voor de autosport.
Kever
Deze lichte auto’s met de
motoren achterop zorgen voor
hoge snelheden en spektakel.

Op de foto staat links Lowie Hoedt senior en rechts zoon Lowie junior.

klantenloyaliteit, service, kwaliteit en betrokkenheid bij mens
en omgeving. En deze factoren
komen ook terug in de sport.
Team De Ooyevaar is onmiskenbaar in het voordeel met de autodemontage- en garagebedrijf
aan de Gildenweg. ,,Wij hebben
het materiaal doorgaans al in
bezit en kunnen daardoor snel
gaan sleutelen”, vertelt Lowie
junior, die leiding geeft aan 25
medewerkers. ,,Daarnaast hebben wij iemand in dienst die
werkt aan de crossauto’s. Zo staat

mijn auto al geruime tijd klaar
om gebruikt te worden.”
Naast de eigen rijders weten
crossers uit de omgeving De
Ooyevaar ook te vinden voor onderdelen. Dat gebeurt vooral op
de zaterdag, de klusdag bij uitstek
voor de liefhebbers. ,,Wij hebben
voor autocrossers een speciaal
tarief”, aldus de 24-jarige Super
Standaard titelverdediger. ,,De
hobby is al duur genoeg. Wat wij
het meest verkopen zijn schermpjes, aandrijfassen en deuren.”

Raad het kampioensgewicht en
win spectaculaire prijzen!
Hoeveel wegen
Patrick Hoexum,
Huib Smit,
Lowie Hoedt jr.
en Fred Hink
samen..?
ACON Autocross en haar sponsoren
stellen 10 prijzen beschikbaar
1. 2 toegangskaarten NK Stockcar op
zondag 10 augustus 2014 incl. surprise
2. 2 toegangskaarten ACON Autocross van
zondag 8 juni 2014 incl. surprise
3. 2 toegangskaarten ACON Autocross van
zondag 13 juli 2014 incl. surprise
4. 2 toegangskaarten ACON Autocross van
zondag 14 september 2014 incl. surprise
5. 1x envelop vol spektakel
6. 1x envelop vol spektakel
7. 1x envelop vol spektakel
8. 1x envelop vol spektakel
9. 1x envelop vol spektakel
10. 1x envelop vol spektakel

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.

Een uniek dagje uit

voor mannen, vrouwen en
kinderen tegen een
betaalbare entreeprijs!
Volwassenen € 8,(€ 10,- tijdens het Nederlands
kampioenschap stockcar)
Kinderen tot 12 jaar altijd € 2,Met goed zicht op de baan.

Vrij parkeren
direct naast de crossbaan

Mooie tribune
Prachtig overzichtelijk
uitzicht
Neem je stoeltje mee!
Kassa open om 9.30 uur.

Aanvang eerste manche:
12.00 uur.
Einde wedstrijden: 18.00 uur

Maak mooie foto´s

LET OP – LET OP – LET OP – LET OP
De oplossing van de prijsvraag kan alleen via
de site worden ingevuld, door invulling
van het wedstrijdformulier.
Ga snel naar www.aconautocross.nl !
De oplossing kan worden ingeleverd
tot en met 30 april 2014.
Prijswinnaars worden vermeld in het
programmaboek van 11 mei 2014 en
vanaf 12 mei op de site van de ACON.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

van de auto´s en wedstrijden.
U staat soms op
enkele meters van de wagens
Goede catering en uitgebreide
toiletvoorzieningen

Elk kwartier weer
een nieuwe race

Alles gaat snel achter elkaar,
een vlot programma!

Informatie op

www.aconautocross.nl

16

ACON AUTOCROSS KRANT 2014

Snijder B.V. te Hoorn heeft zich gespecialiseerd
in het verhuren van grondverzetmaterieel
over de gehele wereld en verleent daarbij de
bijbehorende technische assistentie. Het bedrijf
is vooral werkzaam bij de zogenaamde natte
projecten van de nationaal en internationale
baggermaatschappijen. Tevens verleent het
bedrijf aannemingsdiensten aan mijnbouw
ondernemingen. Het machinepark bestaat
voornamelijk uit CATERPILLAR machines zoals
bulldozers, hydraulische graafmachines,
laadschoppen en dumptrucks.
In het voortraject wordt meegekeken naar de
specifieke inzetbehoeftes van de klant, om de
juiste machines op maat aan te kunnen bieden.
Onze machines, mankracht en specialistische
kennis worden zowel voor Nederlandse als
internationale projecten ingezet. Om de
hoogste kwaliteit te waarborgen verzorgen
wij zelf het onderhoud en reparaties van onze
machines, in onze werkplaats en on site. Door
de vele jaren ervaring bij het inzetten van
grondverzetmaterieel over de gehele wereld
en ons specialisme wat betreft het aanpassen
van deze machines, ontwikkelt en produceert
Snijder BV ook uitrustingsstukken voor
grondverzetmaterieel voor derden.

snijder.nl

HERENBOS

OUTPLACEMENT
//
SCHOLING

KIJK VOOR AL ONZE
VACATURES OP
WWW.HERENBOS.NL

//

OOK
VOOREEL
PERSON

WERVING EN SELECTIE

VASTE EN TIJDELIJKE BANEN

//

TREKKERCHAUFFEURS
MONTEURS LANDBOUWMECHANISATIE

ADVIES

(KRAAN-, MAAI-,
EN VEEGWAGEN-)

//

WIJ HEBBEN WERK VOOR
HOVENIERS
MACHINISTEN

PAYROLL

Zoek je werk?

//

personeelsdienst

UITZENDEN

herenbos.nl

personeelsdienst

HERENBOS

//

WWW.HERENBOS.NL

RE-INTEGRATIE

Schagen // Hoep 2d // T 0224 290190
Purmerend // Gorslaan 10 // T 0299 413484

