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 VAMC "De Graafschaprijders" Vorden. 

 JAARVERSLAG 2010 
 

 

 

INLEIDING. 
 

 

Het jaar 2010 ligt alweer achter ons. Een jaar waarin we onze reguliere evenementen hebben 

georganiseerd. Maar ook een jaar wat in het teken stond van ons 60-jarig jubileum. Op 11 september 

werd dit gevierd in een prachtige ambiance in en rondom ons verbouwde clubhuis welke die dag 

officieel werd geopend.  

De jubileumdag kende een actief programma in de ochtend en middag met afsluitend een zeer goed 

bezochte receptie. Voor de leden was er ‘s-avonds een feestavond welke geheel werd aangeboden 

door de vereniging. 

 

In sportief opzicht was 2010 wederom een zeer succesvol jaar voor de VAMC 'de Graafschaprijders'.  

Drie nationale (NK) titels vielen in Vordense handen. Alle titels werden behaald in de cross- en 

endurosport waarbij de kampioenen hun kampioenschap van 2009 prolongeerden. 

De ONK kampioenen van 2010 zijn:: Amel Advokaat (enduro klasse E1), Marc Wassink (enduro 

klasse E3) en het enduroteam van de VAMC bestaande uit Manager Joke Bulten met de rijders Amel 

Advocaat, Gerben Vruggink, Bjorn Schreijer, Erwin Plekkenpol en Marc Wassink. 

 

De toerrijders behaalden evenals in 2009 de 2
e

 plaats in de KNMV toercompetitie. Ook dit jaar kwam 

de concurrentie uit het noorden met MTC-noord als uiteindelijke winnaar. 

Bij het FIM-motocamp in Donovaly-Slowakije was de VAMC wederom de grootste Nederlandse 

club. 

 

In 2010 zijn ons de volgende leden ontvallen: 

Oud bestuurslid (penningmeester) en bekend zijspan en toer-rijder Marcelis van Dongen kwam te 

overlijden op 25 maart 2010. Hij was sinds 1968 lid van onze vereniging. Marcelis heeft naast zijn 

actieve rol vooral op sponsorgebied veel voor onze vereniging betekend. 

 

Op 1 juni 2010 is Henk Wuestenenk overleden. Henk was lid vanaf 1964. 

 

Geert Wolsing, vooral bekend vanwege zijn verhuurapparatuur waar wij als vereniging veel gebruik 

van hebben gemaakt, is ons ontvallen op 2 juni 2010. 

 

 

Het ledenaantal binnen alle afdelingen was redelijk stabiel.  

 

Op 31 december 2010 waren er 380 leden.   

 

Het bestuur kende in 2010 de volgende samenstelling:  

 

G. Vruggink (voorzitter); W. Memelink (secretaris), B. Regelink (penningmeester)  

en de leden M.C. Rouwenhorst, J. Slagman, J. van Kempen en E. Kleinreesink. 
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1. DE AFDELING TOER.   
 

Evenals in voorgaande jaren hebben onze motorrijders aan diverse toertochten en treffens deel 

genomen.  

 

In januari werd in Papendal de beker voor de tweede plaats in de KNMV-toercompetitie in ontvangst 

genomen. Na het succes van de afgelopen jaren ook in 2010 weer 1 plaats terug op het podium. MTC 

Noord was opnieuw de winnaar. Tijdens de huldiging waren vanwege het slechte weer slechts enkele 

Vamc-ers van de partij die in de Tombola nog wat prijzen in ontvangst mochten nemen.  

 
Op 24 maart is in het clubhuis de jaarlijkse medewerkeravond (12 leden) geweest waarbij de 

werkzaamheden voor het seizoen 2010 verdeeld werden. 

Evenals voorgaande jaren werden alle uitgezette routes ook op GPS-formaat aangeboden. 

 

Eigen evenementen: 

19 mei 2010: voorjaars-avondrit. 

Voor de vierde keer een avondrit in het programma van de VAMC. 30 deelnemers waarvan 16 eigen 

leden deden hier aan mee (2009 was de verhouding 22-10). 

 

Clubweekend. 

Het clubweekend is in 2010 weer onder eigen vlag georganiseerd van 22-24 mei (pinksteren). 18 

leden hadden een prima evenement in en rondom het hotel aan de Moezel. Voor 2011 komt er zeker 

een vervolg. 

 

7 t/m 10 juni 2010: 19
e

 Gelderse Motor Avond 4 daagse i.s.m. BMAC Borculo, Needse MC en De 

Blijde Rijders uit Steenderen. Net als in 2009 werden de routes verreden van maandag tm donderdag, 

volgorde van starts: Neede, Borculo, Steenderen en Vorden. 

In totaal 75 (97 in 2009) verschillende deelnemers, aantal starts in Vorden op de donderdag 40, 

(aantal starts resp. 61-46-32-40). 

 

27 juni 2010: 17
e

 Kastelentoer: 

120 deelnemers (102 in 2009) waarvan 16 eigen leden (12 in 2009). 

Friesche MC was de grootste club met 7 rijders.  

Domper op het evenement was het ernstige ongeval wat heeft plaatsgevonden, MC de Kraats 

bestuurslid Theo Burgwal kreeg een aanrijding in Duitsland en moest een lange revalidatieperiode 

tegemoet zien. Door de commissie is regelmatig geïnformeerd naar zijn herstel. 

 

13 en 15 augustus 2010: 26
e

 3-daagsetoer naar het Teutoburgerwald: Op veler verzoek werd er dit 

jaar een dag extra aan de 2-daagse geplakt waardoor het evenement weer een 3-daagse werd. Opzet 

werd als zeer positief ervaren. In Polle aan de Weser waren we weer van harte welkom. 

Voor de 3 daagse hebben 49 personen ingeschreven (55 in 2009).  

Aantal eigen leden was 16. 

 

In verband het het 60 jarig jubileum werd op 11 september een rit uitgestippeld over zo’n 80 km 

geschikt voor auto’s, motoren, oldtimers etc. 

 

28 november 2010: 17
e

 Sinterklaastoer: 

Aantal deelnemers was 32, in 2009 waren dit er nog 81. 

Na afloop voor elke deelnemer weer chocolade en speculaas. Aantal eigen leden was 5 (5 in 2009). 

Door de aanwezigheid van lichte vorst en strooizout liep de deelname terug. 
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Buitenland 
 
Zoals gebruikelijk wordt voorafgaand aan de FIM-Rally het Meritum gehouden, een evenement 

waaraan deelgenomen mag worden als door de deelnemer minimaal 5 Rally’s zijn bezocht.. 

 

18 t/m 20 juni 2010: 65e FIM-MERITUM in Ettelbruck Luxemburg: 
4 VAMC leden hebben hieraan deelgenomen 
 
22 t/m 24 juni 2010: 65e FIM-RALLYE in Herentals België: 
4 VAMC leden hebben hieraan deelgenomen. Organisatie was van een aanmerkelijk beter niveau dan 

de laatste jaren. Laten we hopen dat deze lijn wordt doorgetrokken. 

 
25 t/m 28 augustus 2010: 28e FIM MOTOCAMP Donovaly Slowakije: 
11 VAMC leden hebben hieraan deelgenomen (grootste Nederlandse club). 

Dat de Rally goed was kon niet in dezelfde mate van het motocamp gezegd worden. Ook hier een 

herhaling van ervaringen van de laatste jaren. D.w.z. een prachtige omgeving maar amateuristisch 

qua organisatie. Feesttent op de parkeerplaats maar de muziek buiten bij temperaturen die een dikke 

jas noodzakelijk maakten. Ook het eten was nou niet wat je mag verwachten in relatie tot de 

inschrijfprijs. Natuurlijk wel weer ouderwets gezellig met weerzien van veel internationale kennissen. 

Iets wat natuurlijk voor alle FIM evenementen geldt. Voor onze deelnemer Reint Beunk was het wel 

zeer vervelend dat hij vanaf de aanvang van het motocamp ziek werd en met de ambulance na afloop 

van het evenement naar huis werd gebracht. 

 
Giro ´d Italia 
Op 9 mei deed de Giro ‘d Italia Nederland aan, veel motorrijders waaronder 5 VAMC-leden hebben 

zich die dag ingezet als verkeersregelaar. 
 

Toercompetitie’s.  
 
Buiten alle overige zaken om werd er door de diverse toerleden volop gestreden in de KNMV-

toercompetitie. Evenals in 2009 behaalt de VAMC waarschijnlijk een zilveren plek in de eindstand 

over 2010. MTC-noord bezette evenals vorig jaar de hoogste trede. Op 27 maart 2011 is pas de 

definitieve uitslag bekend tijdens de KNMV toerhuldiging. 

In de Loot-competitie stonden we per 21-11 op de 10
e

 plaats, de eindstand is per heden nog niet 

bekend. 

 

Aantal toerleden in 2010: 115 (120 in 2009) 

De toercommissie stuurt regelmatig een schrijven naar de toerleden (steeds vaker per e-mail) met 

daarin de diverse evenementen en bijzonderheden aangaande toerzaken.  

 

Toerkampioenen in 2010 zijn: 
 

Binnenland: Johan en Betty Braakhekke 
Buitenland:  Bert Regelink 
 

Winnaar Schoenakertoertrophee 2010 wordt tijdens de feestavond bekend gemaakt.. 
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In 2010 bestond de toercommissie uit de volgende personen: 
Martijn Jansen (woordvoerder) 

Gerard Hartman 

Jan Vruggink 

Gerard Scheffer 

Rene te Walvaart 

 

Met ingang van 2011 zal de toer binnen het bestuur vertegenwoordigd worden door Bert Regelink. Er 

zal voor de langere termijn gezocht worden naar een nieuwe vertegenwoordiger/woordvoerder. 

 
 
2. HET CLUBHUIS.   
 
Bouwzaken. 
 

In het jaar 2010 is de commissie samen met haar helpers zeer actief geweest in het clubhuis. Plafonds, 

de bar, alles moest klaar voor de officiële opening tijdens ons jubileumfeest. Het resultaat mag er zijn. 

De VAMC beschikt nu over een accommodatie waarin al haar disciplines een perfect onderkomen 

hebben gevonden. Het clubhuis biedt daarnaast veel mogelijkheden voor verdere exploitatie. Denk 

hierbij aan verder gebruik voor bijv. de OG-rit en toer-orientatieritten, maar ook voor nieuwe 

activiteiten die passen binnen onze scala van activiteiten. Momenteel wordt het oude repo-kantoor en 

de voormalige opslagruimte van de orientatieafdeling samengevoegd. Deze nieuwe ruimte willen we 

gaan gebruiken als bestuurskamer en archiefruimte. 

 

Een welgemeend dankwoord gaat uit naar alle vrijwilligers die de bouwploeg hebben ondersteund het 

afgelopen jaar. 

 

In 2010 bestond de bouwcommissie uit de volgende personen: 

 

Martijn Jansen (woordvoerder) 

Gerben Vruggink 

Jan Brummelman 

Harrie Horsting 

 

Activiteiten. 
 

Nieuwjaarsinstuif. 
De Nieuwjaarsinstuif is vanwege de zeer geringe deelname in 2009 (9x) geannuleerd. 

 

Bingo. 
In het jaar 2010 zijn geen bingo-avonden georganiseerd.  

 

Iedere laatste woensdag van de maand is de clubavond. Elk lid is hier welkom alhoewel de toerleden 

hier wel in meerderheid zijn. Gemiddeld werd over 2010 de avond bezocht door zo’n 13 personen een 

licht dalend aantal tov 2009. 

 

Verder zijn er de gebruikelijke vergaderingen van het bestuur en de diverse commissies geweest en 

heeft het clubhuis onder andere dienst gedaan als startpunt van de diverse toertochten en de 

wintertrainingen. 

Het clubhuis wordt iedere zaterdag na de clubavond door de commissie schoongemaakt.  

 

Het gehele jaar 2010 stond in het teken van ons 60-jarig jubileum. Als datum om dit in een echt 

VAMC-jasje te gieten werd gekozen 11 september 2010. Een dag vol met activiteiten vanuit alle 
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commissies met daarbij natuurlijk de officiële opening van het clubhuis tijdens de receptie. 

Vanaf ’s-morgens 9.00 uur konden onze leden en belangstellenden deelnemen aan diverse 

evenementen. Zo waren er: fietstocht cq puzzelrit, toerrit voor motoren en oldtimers, 

trialopstapmogelijkheid terwijl in het clubhuis zelf allerlei info en historie bezien kon worden. Met 

name het filmmateriaal over 60 jaar VAMC en haar cross-enduroactiviteiten in de jaren 80-90 

trokken veel bekijks. 

Tijdens de middagreceptie was het clubhuis met de aangebouwde tent volledig gevuld. De 

burgemeester sprak ons warme woorden toe en zag samen met ons uit naar een gezonde toekomst van 

de club maar ook specifiek voor ons Delden-circuit. Harrie Horsting en Gerard Hartman kwamen de 

eer toe het clubhuis officieel te komen middels het symbolisch doorknippen van een lint. 

Jan Slagman is de eerste 7 maanden van 2010 druk in de weer geweest met het op schrift stellen van 

60 jaar historie in 4 katernen van 15 jaar. Hierbij heeft hij zo’n duizend notulen doorgenomen, stapels 

oude archief dozen uit het stof gehaald, uitslagen uit het verleden bekeken en nog veel meer 

speurwerk verricht. 

Samen met het DB zijn veel foto’s verzameld om zo te komen tot een prachtig stukje naslagwerk. De 

receptie was daarbij de uitgelezen mogelijkheid voor de vereniging om middels Jan Slagman de 

eerste exemplaren van dit gebundelde jubileumboek aan te bieden aan Burgemeester Aalderink en 

oud voorzitters Willem Bielderman en Joop Wuestenenk. 

Geen jubileum zonder feestavond. Hetzelfde clubhuis was omgetoverd tot een gezellige feestzaal 

waarbij het clubhuis zelf aan de buitenzijde vol in het sfeerlicht stond. De muzikale omlijsting zorgde 

voor een prima sfeer. De verzorging tijdens de gehele jubileumdag was in handen van de 

feestcommissie. Zij zorgden voor alle hapjes, drankjes, koffie etc. Dit gaf de VAMC de budgettaire 

ruimte om de gehele dag kosteloos aan alle bezoekers aan te bieden. 

 

In 2010 bestond de beheerscommissie uit de volgende personen: 

 

Gerard Hartman, 

Harrie Horsting, 

Janny van Kleef, 

Gerrit van Veldhuizen. 

Vanuit de beheerscommissie was er in 2010 geen bestuursvertegenwoordiger. Deze functie wil het 

bestuur graag vervult zien in 2011. 

 

 
3. HET CLUBBLAD.   
 

Alle afdelingen waren in 2010 ruim vertegenwoordigd in het clubblad en het blad kwam volgens een 

stipte planning uit.  

Voor het komende jaar 2011 zal de 2-jaarlijkse advertentiecampagne weer plaatsvinden waardoor ons 

clubblad betaalbaar blijft. 

Het gemiddeld aantal pagina’s per uitgave bedroeg ruim 40 stuks. Dit aantal was mede te danken 

door de inspanningen van Jan Slagman die in 4 delen de geschiedenis van 60 jaar VAMC op papier 

zette. Een karwei waar vele uren aan speurwerk en lezen aan voorafging. Het bestuur was zeer 

enthousiast over het resultaat met voor Jan als beloning dat zijn vele werk werd gebundeld in het 

jubileumboek welke tijdens het jubileumfeest van 11 september is aangeboden aan de leden. 

 

Voor 2011 zijn evenals voorheen 4 uitgaven gepland. 

 

Doordat we in 2007 een nieuwe copier hebben aangeschaft, met daaraan gekoppeld een computer, is 

de afdrukkwaliteit van het clubblad het gehele jaar van een utstekend niveau geweest. 

 

Onze website: www.VAMC.nl heeft haar zevende jaar erop zitten. Veel leden en andere 

belangstellenden hebben hun weg gevonden naar onze internetpagina. Vanuit enkele disciplines komt 
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de wens naar voren om de website weer eens in een nieuw jasje te gieten. Een leuke uitdaging voor 

2011. 

 

De redactie spreekt haar dank uit naar alle: schrijvers, inleggers, afdrukkers etc. die het mogelijk 

hebben gemaakt het clubblad op tijd uit te kunnen brengen.  

 

De redactie bestaat uit de leden:  Marieke Rouwenhorst (bestuurslid)  

Joke Bulten en  

Jan Luiten(woordvoerder)  

 
De internetpagina wordt beheerd door: Erik Kleinreesink, Gerard Hartman, Martijn Jansen en 

Johannes van Kempen. 
 
 
4. DE AFDELING FEEST- EN ACTIVITEITEN.   
 

De leden van deze commissie zorgden voor een prima versiering van zaal "De Herberg" ten tijde van 

onze jaarlijkse feestavond op de eerste zaterdag in februari. De avond werd geopend om 19.30 met 

een film over de Dakar-rally in zuid-Amerika waaraan veel VAMC-leden deelnemen en 

ondersteuning verlenen in diverse teams. De zaal was dan ook goed gevuld! 

De gebruikelijke verloting, waarbij de feestcommissie zelf de prijzen regelde, zorgde wederom voor 

een positieve bijdrage aan de clubkas.  

 

Als Nederlands kampioenen werden gehuldigd: Hans Berendsen, Ismo ten Velde, Amel Advokaat, 

Jan Lemmens en Mark Wassink en het  VAMC-enduroteam met als manager Joke Bulten en de 

rijders: Erwin Plekkenpol, Mark Wassink, Ismo ten Velde en Amel Advokaat. 

 

De titel jeugdmotorsportman is voor het jaar 2009 ging naar Kevin Hendriksen. 

 

Het hoogtepunt van de avond, 

 

Sportman van het jaar 2009 werd Hans Berendsen, vanwege zijn lange sportieve 
loopbaan met als bekroning zijn ONK MX-3 titel. 

 

Het muzikale deel kwam dit jaar van de band genaamd Forever.  

 

De jubileumdag van 11 september werd eveneens volledig door de feestcommissie aangekleed en 

verzorgd. 

 

De samenstelling van de feest- en activiteitencommissie was in 2010 als volgt: 

  

Gerard Versteege (Woordvoerder), 

        Gerrit van Veldhuizen, Reinier Groot Nuelend, Herman Groot Nuelend, Jan Luiten, 

            Wouter Memelink, Tonny Harmsen en Joke Bulten. 
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5. DE AFDELING ORIËNTATIE.    
 

2010 was wederom een goed jaar voor onze Oriëntatieafdeling. We hebben in 2010 5 ritten van een 

goed niveau georganiseerd met een acceptabel aantal deelnemers. 

Met gemiddeld 22 deelnemende auto's per rit zitten we op ons gemiddelde van de laatste jaren. Om 

dit gemiddelde te halen hebben we nadrukkelijk wel onze, voor het nationaal kampioenschap 

meetellende, Voorjaarsrit nodig met 34 deelnemers. 

 

Onze ritten werden op professionele wijze uitgezet door ons team van uitzetters. Behalve de 

commissieleden zijn dat ook Harm Cortumme, Gerrit te Veldhuis en Peter van Huffelen. 

De tijdcontroles werden bemand door Hendrik en Edith Groot Roessink. Grada Wisselink zorgde 

zoals altijd voor de goed gevulde prijzentafel. 

 

De start- en finish in ons clubhuis bevalt ons goed, maar geeft wel wat extra druk op de benodigde 

bemanning voor de bardienst. 

 

Net als vorig jaar waren onze clubkampioenschappen open kampioenschappen. Maar ondanks dat 

ook niet-leden kampioen konden worden, waren het toch allemaal leden van de VAMC die beslag 

legden op het kampioenschap. 

 

De kampioenen: 

L A-klasse: Erik Kleinreesink; 

L B-klasse: Gerard en Lidy Siemes; 

L C-klasse: Jan Slagman en Gerrit van Veldhuizen. 

 

Harm Cortumme, met kaartlezer Albert Woudstra, wist beslag te leggen op de Schoenaker Ritten 

Trofee (het klassement over alle klassen). 

 

Naast de clubkampioenschappen zijn voor de meeste van onze rijders ook de Ononok (Open Noord- 

en Oost Nederlands Oriëntatie Kampioenschap) en het nationale NRF-kampioenschap van belang. 

Bertus Kolkman won de 1e prijs voor navigatoren bij de Ononok. In het NRF-kampioenschap was de 

4e plaats voor Jan Luiten en Erik Kleinreesink het maximaal haalbare. 

 

4e plaatsen waren er ook bij de Teamrit Puzzelen in Zuid Limburg en de Teamrit Routebeschrijving 

in Laren. Beide op minimale afstand van de podiumplaatsen. Bij de teamritten nemen de VAMC-

rijders altijd deel onder de vlag van de Ellerijders uit Elburg. Dit is historisch zo gegroeid in de tijd 

dat de VAMC nog niet bij de NRF aangesloten was. 

 

Alle klassementen worden keurig bijgehouden op de website van de NRF, www.rittensport.org. 

 

De oriëntatiecommissie bestaat uit de leden Jan Luiten, Wim Wisselink, Harrie Horsting en Erik 

Kleinreesink. Elk jaar is er 1 vaste vergadering waarop de kalender voor het komende jaar vaststellen. 

Al het overige dat  besproken moet worden wordt gedaan op informele wijze tijdens evenementen 

hier dan wel ergens in het land. Voor 2011 heeft de commissie weer 5 ritten op het programma staan. 

De ambitie is het hierbij om zowel de geoefende rijders als de minder bedreven en nieuwe 

deelnemers leuke en interessante ritten te bieden. 

 

. 
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6. DE AFDELING CROSS/ENDURO.   
 

1. Clubwedstrijden motocross:   

 

Er zijn in 2010 6 clubwedstrijden verreden. Doordat een van onze grondeigenaren zijn medewerking 

terug trok in de verdere ontwikkeling van ons circuit waren wij in 2009 gedwongen de baan in te 

korten. Hierdoor was het ook in 2010 niet verantwoord om wedstrijden te organiseren voor andere 

klassen dan de jeugd. Wel kon er getraind worden door de ‘senior’-rijders. In 2010 zijn er dus geen 

wedstrijden geweest in de bekende klassen: recreanten en superklasse.  

Per klasse werden 3 manches per wedstrijd georganiseerd. Het eindklassement werd dus opgemaakt 

aan de hand van 18 tellende manches voor de jeugd in de klassen: 50cc, 65cc en 85 cc. 

In totaal hebben 20 jeugdrijders verspreid over de diverse klassen aan onze wedstrijden deelgenomen. 

Een stijging van 2 t.o.v. het jaar 2010. 

 

Vanaf 1999 zijn wij bezig met de gemeente Vorden om de uiteindelijke milieuvergunning rond te 

krijgen. De crosscommissie heeft samen met de gemeente gezocht naar een oplossing waarbij de baan 

iets anders wordt gesitueerd. Hiervoor is wel een bestemmingsplanwijziging nodig welke momenteel 

dan ook is ingediend en door de gemeente ook is goedgekeurd, de vervolgprocedure hierop is 

inmiddels opgestart. De VAMC spreekt haar wens uit in 2011 de afronding hiervan te kunnen 

realiseren zodat wij op korte termijn ook de senior-rijders weer mogelijkheden tot het beoefenen van 

de motocross-sport kunnen aanbieden. 

 

De uitwisselingswedstrijd is op 10 juli verreden voor de klassen: de 50cc en 65cc kleine wielen. 

Van de SEV uit Lochem mochten wij voor deze wedstrijd de transponders gebruiken. 

 

Het aantal cross- enduroleden bij de VAMC is in 2010 gestegen naar 136 leden waarvan 22 

jeugdleden. 

Hiervan hebben veel (licentie)rijders deelgenomen bij de enduro’s. 

 

Het starthek is het afgelopen jaar ook een 18 tal dagen in de verhuur geweest wat een leuk bedrag 

opleverde voor de kas. Evenals voorgaande jaren is er veel interesse voor ons starthek. We hebben 

dan ook een aantal clubs moeten teleurstellen in hun aanvraag. De commissie heeft het streven om 

maximaal 15 dagen per jaar het starthek te verhuren en zal dus selectief met de aanvragen omgaan. 

 

Evenals voorheen werd Stephan Braakhekke bereid gevonden om een trainingsdag op het circuit te 

organiseren voor de jeugd, welke door de aanwezigen weer als zeer leerzaam werd ervaren. 

Daarnaast zijn er in samenwerking met de SEV Lochem en de Hamac Harfsen een 3 tal 

trainingsdagen georganiseerd olv Arwald Nijland (KNMV) met een groot animo van 25 jeugdrijders. 

 

In 2010 heeft de VAMC een nieuw evenement gelanceerd, de jeugdenduro. Zowel bij deelnemers als 

ouders/begeleiders was er een groot enthousiasme te bespeuren. Dat dit niet ongemerkt voorbij is 

gegaan blijkt wel uit het feit dat vanuit de KNMV hier navraag over is gedaan en ook zusterclubs hun 

interesse hebben getoond. Er wordt nu zelfs al gesproken van enige competitievorm! 

De winnaar van de Vordense jeugdenduro was Youri Pardijs. 

 

De catering heeft ondanks het ontbreken van de senior-klassen kosten dekkend kunnen draaien. 

 

De clubkampioenen 2010 motocross zijn:  

 
50 cc:    Niels Koolen 
65 cc:    Jordy Boswerger 
85 cc:    Jan Willem Arendsen 
Recreantenklasse:  -- 
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Superklasse:   --  
 

 

2. Grasbaan. 

 

Ook in 2010 is de grasbaan om de vetnippeltrophee weer georganiseerd. 30 solo rijders en 1 

zijspancombinatie maakten er een mooie competitie van. De regen dreigde spelbreker te worden maar 

gelukkig kon door het vele werk van de commissieleden de wedstrijd doorgang vinden.  

Winaars van 2010: bij de jeugd, Mischa Kuit en in de open klasse Erwin Plekkenpol. 

 

3. De "Deldentrophee".   

 

Door het ontbreken van competitie in de motocross-seniorklassen is deze trophee voor 2010 niet 

uitgereikt. 

 

4. Enduro, de 47e "Oost Gelderlandrit".   

 

Tijdens de laatste voorbereidingen was het nog spannend of er voldoende onverhard zou zijn voor 

onze enduro. Veel maïs stond nog op het land. Door vele inspanningen is er uiteindelijk een hele 

mooie route uitgezet wat door velen na afloop werd beaamd. Deze 47-ste ONK-enduro, verreden op 

16 oktober, kende een prima verloop. 

 

De deelname was zeer goed te noemen met 269 deelnemers (287 in 2009). 

Zoals gebruikelijk werd de route door 4 teams uitgezet. Zij zorgden voor een aantrekkelijke route van 

zo'n 65 kilometer welke door de senioren 4 maal verreden moest worden (7 uur rijtijd!) en door de 

nationalen 3 x.  

Een drietal mooie klassementsproeven werden uitgezet waarop het klassement werd gemaakt. 

Voor deze enduro waren ruim 120 medewerkers nodig, waaronder officials van de KNMV, mensen 

van de EHBO afdeling Vorden, als ook kregen wij de medewerking van de SEV uit Lochem.  

Omdat het pakkenkoekenhuis niet meer beschikbaar is als start/finishlocatie hebben we weer gebruik 

gemaakt van de mogelijkheden bij SV Ratti. In prima onderling overleg hebben we vanaf deze locatie 

het evenement mogen organiseren. 

De start en keuring was bij de parkeerwijde gelegen nabij de Hamsveldseweg/Eikenlaan. Dit beviel 

weer erg goed omdat de belasting van buurtschap de Kranenburg hierdoor beperkt werd. 

 

Ons clubhuis 't Kontaktpunt was ingericht als 'medewerkerscentrum'. 

 

De KNMV kon zeer snel na afloop van het evenement de uitslagen presenteren. 

 

Ook de gemeente was zeer positief over het verloop van het evenement. Zij waren ook zeer te 

spreken over hoe wij de gebruikte zandwegen na afloop weer opleverden. 

 

 

5. De enduro's.   

 

Er deden ook dit jaar weer een groot aantal VAMC leden mee aan de Nederlandse enduro competitie. 

Er deden 16 inters mee en 20 nationalen. De verzorging op de diverse posten werd samen met het 

braboteam geregeld. Onder leiding van Team manager Joke Bulten wist het VAMC club team 

Nederlands kampioen 
 

te worden in de Enduro club team competitie . 

Het VAMC club team bestond dit jaar uit de volgende rijders: Erwin Plekkenpol, Mark Wassink, 

Bjorn Schreijer, Gerben Vruggink en Amel Advokaat. 

Joke Bulten heeft aan het einde van het seizoen het managerschap over gedragen aan Erwin 

Plekkenpol. 
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Naast het clubkampioenschap voor teams werden 2 rijders individueel kampioen van Nederland, wat 

nog maar eens aangeeft hoe breed de VAMC in deze tak van motorsport vertegenwoordigd is. 

 

 

Club uitslag Enduro competie: 

-  Winnaar bij de inters Mark Wassink 

-  Winnaar bij de nationalen Bart Oosting 

 

-  Nederlands kampioen E1 Amel Advokaat 

-  Nederlands kampioen E3 Marc Wassink 

 

6. De wintertraining.   

 

Deze conditietraining onder leiding van KNMV-bondstrainer Jan Broekhof is inmiddels weer begon-

nen. Gedurende de wintermaanden wordt er iedere zaterdagmiddag door ruim 20 leden fanatiek 

getraind om de conditie op peil te brengen c.q. te houden. Ook de jeugd is hierbij nadrukkelijk van de 

partij. 

Start- en finishplaats is uiteraard ons clubgebouw.  

 

De cross/endurocommissie bestond in 2010 uit de volgende leden:  

Johannes van Kempen (woordvoerder), Max Arendsen, Herman Groot Nuelend, Marcel Bulten, Jan 

ten Brinke, Walter Arendsen, Stephan Groot Nuelend, Peter Groot Nuelend en Rudy Boesveld. 

 
Uitslagen kwamen op papier met medewerking van: Reinier Groot Nuelend, Anton Linnenbank en 

Desiree van Gorp. 

 

AFSLUITING.   
 

De EHBO afdeling Vorden verleende bij enkele van onze evenementen haar medewerking.  

Het bestuur vergaderde een keer per maand en daarnaast nog enkele keren ter voorbereiding op onze 

grote evenementen.  

 

Wij kregen steeds de medewerking van de plaatselijke overheden en politie, hetgeen in de praktijk 

betekende dat wij voor al onze evenementen steeds de benodigde vergunningen hebben verkregen. 

 

Al onze evenementen waren niet mogelijk geweest zonder de medewerking van onze leden, 

commissies, sponsoren, adverteerders, grondeigenaren, diverse instanties en vele anderen, waarvoor 

onze grote dank.  

 

Op sportief gebied is 2010 voor onze vereniging weer een goed auto- en motorsportjaar geweest.  

We hebben dan ook goede moed voor het nieuwe jaar 2011. In de sport zijn we breed 

vertegenwoordigd en ook de toerafdeling is nadrukkelijk aanwezig. 

 

In het jaar 2011 gaat het bestuur zich volledig inzetten voor de definitieve realisatie van het nieuwe 

Deldencircuit. De laatste 2 jaren hebben wij onze seniorrijders geen passende accommodatie kunnen 

bieden. Nu het bestemmingsplan wordt gewijzigd is het streven om in goede samenwerking met de 

gemeente dit eindelijk te realiseren. De crossafdeling is voor de VAMC werkelijk van levensbelang. 

Een langer uitstel van de realisatie van “Delden” is voor de VAMC dan ook niet meer aanvaardbaar.  

Verder zullen in 2011 alle bestaande activiteiten weer op de kalender staan. Ook zal de bouwploeg de 

laatste fase van de verbouwing ter hand nemen zodat we klaar zijn voor de toekomst. 

Vanuit het bestuur wordt gekeken naar nieuwe activiteiten ter uitbreiding op onze bestaande 

evenementen 
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Het bestuur, samen met haar bijna 400 leden, spreekt dan ook haar vertrouwen uit in de toekomst van 

onze vereniging. In goed overleg met alle betrokkenen zullen wij ons blijven inzetten voor actieve 

beoefening van onze zo geliefde auto- en motorsport. 

 

 

 

Vorden, 31 januari 2011  

 

 

VAMC "de Graafschaprijders" 

Wouter Memelink (secr.)  

 


