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VAMC "De Graafschaprijders" Vorden. 
 

JAARVERSLAG 2011 
 
 
 
INLEIDING. 
 
 
 
In sportief opzicht was 2011 wederom een zeer succesvol jaar voor de VAMC 'de Graafschaprijders'.   
Maar liefst zes nationale (NK) titels vielen in Vordense handen. Alle titels werden behaald in de cross- en 
endurosport waarbij meerdere kampioenen hun titel van 2010 prolongeerden. 
De ONK kampioenen van 2011 zijn: Amel Advokaat (enduro klasse E1), Erwin Plekkenpol (enduro klasse E2), 
Bas Klein Haneveld (enduro klasse N1), Mark Pepers (enduro klasse N2), Frans Daris (enduro klasse NV40) 
en het enduroteam van de VAMC bestaande uit manager en rijder Erwin Plekkenpol, Amel Advocaat, Bas 
Klein Haneveld, Robin Nijkamp en Marc Wassink. 
 
 
De toerrijders behaalden evenals in 2010 de 2e 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 Glastonbury Engeland was de VAMC wederom de grootste Nederlandse club. 
 
 
 
In 2011 zijn ons de volgende leden ontvallen: 
 
Gerard Siemes is overleden op 19 januari. Gerard was zeer actief binnen de oriëntatie waarin hij veel 
kampioenschappen in de B-klasse heeft behaald. Ook in 2010 was hij kampioen. 
 
Derk-Jan Denneboom is op 74 jarige leeftijd op 3 februari overleden. Hij was sinds 1973 lid van de VAMC. 
Derk-Jan heeft voor de regionale cross enorm veel betekend.  
 
Op 21 april 2011 is op de leeftijd van bijna 90 jaar overleden de heer H.W. Groot Bramel.  
De heer Groot Bramel was lid vanaf de oprichting.  
  
Op 12 mei 2011 is op 75 jarige leeftijd overleden Toos Pardijs-Nijhof. Toos was weduwe van 
Dick Pardijs en dus nauw verbonden met onze vereniging. 
 
Henk Harmsen is overleden op 9 december. Iedereen uit de cross kende hem als de uitbater van ‘het 
Zwaantje”, het crosscafé uit de jaren 70-80. Ook was Henk zeer betrokken bij de organisatie van het 
Motocamp in 2006. 
 
 
Het ledenaantal binnen alle afdelingen was stabiel. Uitzondering hierop is de jeugdcross waar het aantal leden 
nog steeds stijgende is.  
 
Op 31 december 2011 waren er 391 leden.   
 
Het bestuur kende in 2011 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.   
 
Algemeen. 

 
Evenals in voorgaande jaren hebben onze motorrijders aan diverse toertochten en treffens deel genomen.  
 
Op zaterdagavond 26 feb. 2011 is was er een ‘gezellige avond’ voor de toermedewerkers van 2010 met BBQ 
in het clubhuis en ‘oud Hollandse spelen’, hierbij waren 13 personen aanwezig (leden + aanhang). Een zeer 
geslaagde dag. 
 
In maart werd in Biddinghuizen de beker voor de tweede plaats in de KNMV-toercompetitie in ontvangst 
genomen. Voor de vijfde maal op rij behaalden onze toerrijders de 2e plaats in deze landelijke competitie, 
wederom achter MTC Noord. Tijdens de huldiging waren 15 Vamc-ers van de partij die in de Tombola nog wat 
prijzen in ontvangst mochten nemen.  
 
Op 14 april is in het clubhuis de jaarlijkse medewerkeravond (6 leden) geweest waarbij de werkzaamheden 
voor het seizoen 2011 verdeeld werden. 
 
Evenals voorgaande jaren werden alle uitgezette routes ook op GPS-formaat aangeboden. 
 
Eigen evenementen: 
 
Clubweekend. 
Het clubweekend is in 2011 weer onder eigen vlag georganiseerd van 13-15 mei. 19 leden (18 in 2010) 
hadden een prima evenement in en rondom het hotel aan de Moezel. De deelnemers kregen prachtige routes 
voorgeschoteld door het mooie Moezellandschap. Onderweg werden alle deelnemers door de Duitse politie 
aangehouden. Het bleek te gaan om een preventieve actie waarbij een ieder werd geconfronteerd met de altijd 
aanwezige risico’s. Een nagebootst ongeval welke zich enkele jaren geleden had voorgedaan werd door 
blauwhemden toegelicht. Koffie en frisdrank werden aangeboden. Een zeer ludieke actie waarbij je als 
motorrijder nadrukkelijk op je kwetsbaarheid en gevaren werd gewezen.  
 
 
18 mei 2011: voorjaars-avondrit. 
Voor de vijfde keer een avondrit in het programma van de VAMC. 32 deelnemers waarvan 13 eigen leden 
deden hier aan mee (2010 was de verhouding 30-16). 
 
 
6 t/m 9 juni 2011: 20e Gelderse Motor Avond 4 daagse i.s.m. BMAC Borculo, Needse MC en De Blijde Rijders 
uit Steenderen. Net als in 2010 werden de routes verreden van maandag tm donderdag, volgorde van starts: 
Neede, Borculo, Steenderen en Vorden. 
In totaal 83 (75 in 2010) verschillende deelnemers, aantal starts in Vorden op de donderdag 49, (aantal starts 
resp. 31-50-50-49). Organisatorisch niet helemaal perfect, met name Borculo en in mindere mate Neede 
hebben wat steken laten vallen. 
 
 
26 juni 2011: 18e Kastelentoer: 
110 deelnemers (120 in 2010) waarvan 15 eigen leden (16 in 2010). 
Opmerkelijk is dat een heel aantal deelnemers naderhand per mail hebben laten weten dat het een prachtige 
rit was.  
 
 
12 en 14 augustus 2011: 27e 3-daagsetoer naar het Teutoburgerwald: Als vervolg op een geslaagd evenement 
in 2010 wederom 3 dagen naar Polle aan de Weser. Hoteldeelname is hierbij is sterk aan het groeien. Bij de 
voorinschrijving hadden zich al 18 deelnemers gemeld voor een kamer. 
De weersvoorspellingen waren erg slecht en de deelnemers hadden met flink wat regen te kampen. 
Voor de 3 daagse hebben 43 personen ingeschreven (49 in 2010).  
Aantal eigen leden was 15. 
 
27 november 2011: 18e Sinterklaastoer: 
Aantal deelnemers was 55, in 2010 waren dit er nog 32. 
Na afloop voor elke deelnemer weer chocolade en speculaas. Aantal eigen leden was 6 (5 in 2010). 
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Buitenland 
 
 
  
8 t/m 10 juni 2011: 29e FIM MOTOCAMP Glastonbury Engeland: 
9 VAMC leden hebben hieraan deelgenomen (grootste Nederlandse club). 
 
6 t/m 10 juli 2011: 66e FIM-RALLYE in Tulln Oostenrijk: 
2 VAMC leden hebben hieraan deelgenomen. Totaal 36 Nederlanders op 1360 deelnemers. 
 
7 t/m 10 september 2011: 29e FIM-MERITUM in Kácov Tsjechië: 
Er hebben geen VAMC leden hieraan deelgenomen. 
 
Toercompetitie’s.  
 
Buiten alle overige zaken om werd er door de diverse toerleden volop gestreden in de KNMV-toercompetitie. 
Evenals in 2010 behaalt de VAMC waarschijnlijk een zilveren plek in de eindstand over 2011. MTC-noord 
bezet evenals vorig jaar de hoogste trede. Over 2 maanden is pas de definitieve uitslag bekend tijdens de 
KNMV toerhuldiging. 
In de Loot-competitie stonden we per 23-11 op de 8e plaats, de eindstand is per heden nog niet bekend. 
 
Aantal toerleden in 2011 is gelijk aan 2010: 115  
De toercommissie stuurt regelmatig een schrijven naar de toerleden (merendeel per e-mail) met daarin de 
diverse evenementen en bijzonderheden aangaande toerzaken.  
 
Toerkampioenen in 2011 zijn: 
 
Binnenland: Dick Bierman 
Buitenland:  Bert Regelink 
 
Winnaar Schoenakertoertrophee 2011 wordt tijdens de feestavond bekend gemaakt. 
De winnaar van 2010 was Tonnie Harmsen. 
 
In 2011 bestond de toercommissie uit de volgende personen: 
Bert Regelink (bestuursafvaardiging/woordvoerder) 
Gerard Hartman 
Jan Vruggink (vanaf 2012 woordvoerder) 
Gerard Scheffer 
Rene te Walvaart 
Martijn Jansen is aftredend. 
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2. HET CLUBHUIS.   
 
 
Bouwzaken. 
 
In het jaar 2011 is de commissie samen met haar helpers weer zeer actief geweest in het clubhuis.  
Rond september is de oude repro-ruimte opgeleverd als bestuurskamers cq. archiefruimte. 
Ook is deze ruimte prima geschikt als rekenkamer voor de orientatieritten en de enduro. 
Hiermee zijn de grootste bouwklussen zo goed als afgerond en hebben we als vereniging een prachtig en 
multifunctioneel clubhuis. 
 
Helaas waren er in de winter van 2010 problemen met de kachel. Hierdoor was het gasverbuik exorbitant hoog 
wat waarschijnlijk als oorzaak kent een te snelle dalende waterdruk in het verwarmingscircuit. 
 
Een welgemeend dankwoord gaat uit naar alle vrijwilligers die de bouwploeg hebben ondersteund het 
afgelopen jaar. 
 
In 2011 bestond de bouwcommissie uit de volgende personen: 
 
Gerben Vruggink 
Jan Brummelman 
Harrie Horsting 
 
Aangezien de bouwactiviteiten zo goed als afgerond zijn houdt de bouwcommisie op te bestaan. Haar taken 
zullen worden overgenomen door de beheerscommissie. 
 
 
Activiteiten. 
 
Nieuwjaarsinstuif. 
De Nieuwjaarsinstuif is na de annulering in 2010 in 2011 door het bestuur opnieuw leven in geblazen.  
De nieuwjaarsreceptie was een succes met 26 aanwezige clubleden. De receptie uit 2009 werd bezocht door 
9 personen.  
 
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 2011 de avond bezocht door zo’n 13 personen een vergelijkbaar 
aantal tov 2010. 
 
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.  
 
Rond oktober/november is VAMC-actief in het leven geroepen door de dames: Desiree van Gorp, Brenda 
Wisman en Bea Tuitert. Zij hebben zich tot doel gesteld het gebruik van het clubhuis te promoten en voor 
meerdere doeleinden in te zetten. De organisatie van de nieuwjaarsreceptie van 2011 hebben zij op zich 
genomen als ook de verzorging tijdens de wintertraining. Ook willen zij de leden actiever benaderen als er iets 
onder de VAMC-vlag georganiseerd wordt. 
Als werkgroep vallen zij onder de beheerscommissie. 
 
 
In 2011 bestond de beheerscommissie uit de volgende personen: 
 
Gerard Hartman, 
Harrie Horsting, 
Janny van Kleef, 
Gerrit van Veldhuizen. 
Vanuit de beheerscommissie was er in 2011 geen bestuursvertegenwoordiger. Deze functie wil het bestuur 
graag vervult zien in 2012. Tijdelijk heet Bert Regelink deze rol op zich genomen. 
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3. HET CLUBBLAD.   
 
 
Alle afdelingen waren in 2011 ruim vertegenwoordigd in het clubblad en het blad kwam volgens een stipte 
planning uit.  
Het afgelopen jaar zijn onze adverteerders weer bereid geweest om hun bedrijf te promoten in ons clubblad 
waardoor we weer de middelen hebben om ons clubblad uit te kunnen brengen. 
Het gemiddeld aantal pagina’s per uitgave bedroeg ruim 30 stuks. 
 
Voor 2012 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 uitstekend niveau geweest. 
 
Onze website: www.VAMC.nl heeft haar achtste jaar erop zitten. Veel leden en andere belangstellenden 
hebben hun weg gevonden naar onze internetpagina. De internetpagina zal in de loop van 2012 worden 
opgefrist waarbinnen sociale media haar intrede zal doen. 
 
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), 

Jurgen van Dort en  
Jan Luiten(woordvoerder)  

 
De internetpagina wordt beheerd door: Erik Kleinreesink, Gerard Hartman, Martijn Jansen en Johannes van 
Kempen. 
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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 gebruikelijke verloting, waarbij de feestcommissie 
zelf de prijzen regelde, zorgde wederom voor een positieve bijdrage aan de clubkas.  
 
Als Nederlands kampioenen werden gehuldigd: Amel Advokaat, Mark Wassink en het VAMC-enduroteam met 
als manager Joke Bulten en de rijders: Erwin Plekkenpol, Mark Wassink, Bjorn Schreijer, Amel Advokaat en 
Gerben Vruggink. 
 
De titel jeugdmotorsportman is voor het jaar 2010 ging naar Jan Willem Arendsen. 
 
Het hoogtepunt van de avond, 
 
Sportvrouw van het jaar 2010 werd Joke Bulten, vanwege de vele werkzaamheden die zij in het algemeen 
voor de club heeft gedaan en natuurlijk het meerdere malen behalen van de ONK-titel als zijnde manager van 
het VAMC-clubteam. 
 
Het muzikale deel kwam dit jaar van de band genaamd Demitch.  
 
Het bezoekersaantal van de feestavond viel enigszins tegen. De commissie wil dan ook voor volgend jaar de 
opzet aantrekkelijker maken. 
 
 
De samenstelling van de feest- en activiteitencommissie was in 2011 als volgt: 
  
Gerard Versteege (Woordvoerder), Gerrit van Veldhuizen, Reinier Groot Nuelend, Herman Groot Nuelend, Jan 
Luiten, Wouter Memelink en Tonny Harmsen. 
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5. DE AFDELING ORIËNTATIE.    
 
De Oriëntatiecommissie heeft in 2011 vijf ritten georganiseerd. De gemiddelde deelname was met 20 auto's 
per rit net iets lager dan vorig jaar. De ouderdom slaat toe in ons deelnemersveld. Helaas zijn in het begin van 
2011 Gerrit Eskes en Gerard Siemes overleden. Beiden waren zeer trouwe deelnemers die in de laatste 
decennia geen rit van ons hebben gemist. 
 
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 meestal bemand door Hendrik en Edith Groot Roessink. Grada Wisselink zorgde zoals 
altijd voor de goed gevulde prijzentafel. 
De Voorjaarsrit telde mee voor het nationaal kampioenschap. Door de deelnemers werd deze rit te intensief 
bevonden. Met deze ervaring zullen we de moeilijkheidsgraad wat naar beneden bijstellen. 
 
De start- en finish in ons clubhuis bevalt ons goed. De ruimte is gezellig en over het algemeen voor ons groot 
genoeg. Maar het geeft wel wat extra druk op de benodigde bemanning voor de bardienst. 
 
Al een aantal jaren zijn onze clubkampioenschappen open kampioenschappen. Maar dit jaar is het voor het 
eerst dat er niet-leden kampioen zijn geworden. De familie Tieman uit Zwolle won de C-klasse en de familie 
Hartman uit Oldeberkoop was de beste in de B-klasse. 
Harm Cortumme werd eerste in de A-klasse en wist net als in 2010 ook weer beslag te leggen op de 
Schoenaker Ritten Trofee, het klassement over alle klassen. 
 
Bij de nationale competitie van de NRF Routebeschrijving wisten Jan Luiten en Erik Kleinreesink een 
verdienstelijke derde plaats te behalen. 
Bij de Ononok-competitie waren de bovenste plaatsen zoals gewoonlijk voor leden van de Graafschaprijders. 
 
Aan de teamritten werd net als voorgaande jaren deelgenomen onder de vlag van zustervereniging De 
Ellerijders uit Elburg. De hoogst geklasseerde leden van de Graafschaprijders haalden een tweede prijs bij de 
Teamrit Puzzelen in Rosmalen en een derde prijs bij de Teamrit Routebeschrijving in Best. 
 
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 hebben we 1 vaste vergadering waarop we de kalender voor het komende jaar vaststellen. Al het 
overige dat we te bespreken hebben doen we als we elkaar toch zien bij een rit ergens in het land.  
 
Voor 2012 heeft de commissie 6 ritten op het programma staan. Dit zijn 4 clubritten, één rit voor het 
Nederlands kampioenschap en nieuw is een bol-pijl-rit. Onze 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 2011 4 clubwedstrijden voor de jeugd verreden. In 2011 zijn er wederom geen wedstrijden geweest in 
de bekende klassen: recreanten en superklasse.  
Per klasse werden 2 manches per wedstrijd georganiseerd. Het eindklassement werd dus opgemaakt aan de 
hand van 8 tellende manches met 1 schrapresultaat voor de jeugd in de klassen: 50cc, 65cc en 85 cc kw en  
85 cc gw. 
In totaal hebben 34 jeugdrijders verspreid over de diverse klassen aan onze wedstrijden deelgenomen. Een 
stijging van 14 t.o.v. het jaar 2010. 
Conclusie: de vamc heeft de jeugd wat te bieden op ons circuit in Delden. 
 
 
De uitwisselingswedstrijd is op 27 augustus verreden voor de klassen: de 50cc ,65cc kleine wielen en 65 cc 
gw tevens werd er een club klasse 85cc toegevoegd. 
Van de SEV uit Lochem mochten wij voor deze wedstrijd het tijd-waarnemings systeem gebruiken. 
 
Het aantal cross- enduroleden bij de VAMC was in 2011: 126 leden en 30 jeugdleden. 
Hiervan hebben veel (licentie)rijders deelgenomen bij de enduro’s. 
 
Het starthek is het afgelopen jaar ook een 16 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 Marcel Hartman(KNMV) 
 
 
De catering heeft ondanks het ontbreken van de senior-klassen kosten dekkend kunnen draaien. 
 
De clubkampioenen 2011 motocross zijn:  
 
50 cc:    Micky Roes 
65 cc:    Mike Bokslag 
85 cc kw :   Thijs Bulten 
85 cc gw :   Jan Willem Arendsen 
Recreantenklasse:  -- 
Superklasse:   --  
 
 
2. Grasbaan. 
 
Ook in 2011 is de grasbaan om de vetnippel trophee weer georganiseerd. 43 solo rijders en 7 
zijspancombinaties 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.  
Winnaars van 2011: bij de jeugd, Thijs Bulten, in de open klasse Marcel Bulten en bij de zijspannen Herbert 
Enzerink met bakkenist Henk Roenhorst . 
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3. De "Deldentrophee".   
 
Door het ontbreken van competitie in de motocross-seniorklassen wordt deze trophee ook in 2011 niet 
uitgereikt. 
 
 
4. Enduro, de 48e "Oost Gelderlandrit" 15 oktober 2011  
 
Tijdens de laatste voorbereidingen was het wederom spannend of er voldoende onverhard zou zijn voor onze 
enduro. Veel maïs stond nog op het land. Door vele inspanningen is er uiteindelijk weer een hele mooie route 
uitgezet wat door velen na afloop werd beaamd. Deze 48-ste ONK-enduro, verreden op 15 oktober, kende een 
uitstekend verloop. 
 
De deelname was echter teleurstellend te noemen met 206 deelnemers (287 in 2009 en 269 in 2010). 
Vergeleken met andere evenementen was het aantal licentie houders dat van start ging het zelfde, het aantal 
dag-licentie rijders bleef daarentegen ver achter in vergelijking met andere enduro’s. 
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.  
De inschrijving was ook dit jaar wederom bij SV Ratti. In prima onderling overleg hebben we vanaf deze locatie 
het evenement mogen starten, de prijs uitreiking was dit jaar voor het eerst in ons eigen clubhuis. 
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 tijdens het evenement 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 12 inters mee en 28 nationalen. De verzorging op de diverse posten werd samen met het braboteam 
geregeld. Onder leiding van Team manager Erwin Plekkenpol wist het VAMC club team “VAMC de 
Graafschaprijders 1“  Nederlands kampioen  te worden in de Enduro club team competitie . 
Dit team kende de volgende samenstelling: Amel Advokaat Erwin Plekkenpol, Robin Nijkamp ,Mark Wassink 
en Bas Klein Haneveld. 
Het 2de team van de VAMC de Graafschaprijders werd 4e in de ONK competitie, dit team bestond uit: Mark 
Pepers, Stephan Braakhekke, Bjorn Schreijer, Ismo ten Velde en Tjark Luchtenberg. Dit team had in 2011 te 
kampen met diverse blessures anders had er een top 3 plaats ingezeten. 
 
Naast het clubkampioenschap voor teams werden 5 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 Mark Pepers 
 
-  Nederlands kampioen E1 Amel Advokaat 
-  Nederlands kampioen E2 Erwin Plekkenpol 
-  Nederlands kampioen N1 Bas Klein Haneveld 
-  Nederlands kampioen N2 Mark Pepers 
-  Nederlands kampioen NV40 Frans Daris 
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6. De wintertraining.   
 
Deze conditietraining onder leiding van KNMV-bondstrainer Jan Broekhof is inmiddels weer begonnen. 
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.  
 
7. Status vergunning circuit delden.   
 
Vanaf 1999 zijn wij bezig met de gemeente Bronckhorst om de uiteindelijke milieuvergunning rond te krijgen.  
Joop Wuestenenk, in samenwerking met de crosscommissie, heeft samen met de gemeente gezocht naar een 
oplossing waarbij de baan iets anders kon worden gesitueerd. Hiervoor is wel een bestemmingsplanwijziging 
nodig welke momenteel dan ook is ingediend, alle benodigde onderzoeken zijn afgerond en door de gemeente 
geaccepteerd. De vervolg procedure hierop is inmiddels opgestart. Echter heeft op het laatste moment een 
van de aanwonenden zich tegen legalisering van het circuit gekeerd en heeft daarbij alle medewerking die er 
voor heen wel was opgezegd. Tevens gaan zij elke dialoog of gesprek uit de weg. Omdat de dialoog vast liep 
is er besloten om de burgemeester als mediator in te schakelen om weer tot een constructief overleg en een 
goede verstandhouding te komen. Nadat ook de burgemeester een verkennend gesprek heeft gehad werd ons 
“verweten” geen overleg te hebben gehad met de buurt. Op zich een vreemde conclusie van de medewerker 
van de gemeente want we proberen al geruime tijd met de omwonenden het gesprek aan te gaan, echter zijn 
enkelen daartoe niet bereid. Tevens probeert dezelfde aanwonende ons het recht van overpad te ontnemen 
na 49 jaar probleemloos gebruik en ook zonder ons een alternatief aan te bieden. Dit lijkt dit een juridische 
kwestie te worden. 
De VAMC spreekt haar wens uit in 2012 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 cross/endurocommissie bestond in 2011 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 Jurgen van Dort. 
 
Uitslagen kwamen op papier met medewerking van: Reinier Groot Nuelend, Anton Linnenbank, Merle Pardijs  
en Desiree van Gorp.  
 
Wedstrijdleider tijdens onze clubwedstrijden was Rens Bos. 
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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 2011 voor onze vereniging weer een goed auto- en motorsportjaar geweest.  
We hebben dan ook goede moed voor het nieuwe jaar 2012. In de sport zijn we breed vertegenwoordigd en 
ook de toerafdeling is nadrukkelijk aanwezig. 
 
Het jaar 2012 wordt naar verwachting een roerig jaar voor ons circuit in Delden. Ondanks dat we er met de 
gemeente klaar voor waren, is het terugtrekken van de eerder toegezegde medewerking van een der 
grondeigenaren een flinke domper. Het bestuur, oud voorzitter Joop Wuestenenk en de crosscommissie 
trachten in goed overleg met de betrokkenen alsnog realisatie te bewerkstelligen. Mocht dit niet lukken dat zal 
de vereniging alles in het werk stellen om uiteindelijke realisatie gestalte te geven, hetzij links dan wel rechts 
om. 
 
Eind 2011 heeft het bestuur overleg gehad met alle commissies. Hierbij zijn langere termijn plannen 
besproken. Streven van het bestuur is om periodiek (1x per 2 jaar) een groot evenement te organiseren binnen 
1 van onze disciplines waarbij m.n. de endurosport en de toer mogelijkheden bieden. 
Ook zullen we actiever naar buiten treden inzake ledenwerving en binnen de toerafdeling nieuwe instroom 
stimuleren. “VAMC-actief” gaat meerdere evenementen ondersteunen en het clubhuis intensiever gebruiken. 
 
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, 30 januari 2012  
 
 
VAMC "de Graafschaprijders" 
Wouter Memelink (secr.)  
 
 


