
Feestavond 
 

Op 2 februari jl. was het weer tijd voor de jaarlijkse feestavond. Ook dit jaar was er weer de 

mogelijkheid om deel te nemen aan een stamppotbuffet. Een groot aantal leden had zich 

hiervoor opgegeven. Na het eten was er tijd voor het uitbuiken onder het genot van een film 

van de motorcross op Het Zand in Hengelo Gld. van het afgelopen jaar.  

De Versieringscommissie had de zaal weer mooi versiert. Dit is volgens mij ieder jaar weer 

een hele klus.  

Om 20.45 uur werd iedereen harte welkom geheten door onze kersverse voorzitter 

Johannes van Kempen. Hierna was het beurt aan de muziek om van zich te laten horen. 

Rond 21,15 uur kon de huldiging van de Jubilarissen en Kampioenen beginnen: 

De volgende jubilarissen werden gehuldigd: 

25 jaar lid: Peter Bergsma, Bert te Slaa en G. Bargeman. 

40 jaar lid: Jan Willemsen, Dick Tuitert, J. Nuesink en L.W. Eilander. 

We hadden ook het genoegden dat we dit jaar 5 leden hadden die al 50 jaar lid zijn, 

dit waren: Anton Wolsheimer, N.H.A. van Goethem, Bennie Braakhekke, F.H. Klein Brinke 

en A.J.M. Veldhuis. 

 

 

 



De afdeling cross heeft een heel groot aantal jeugdleden die allemaal hebben gestreden voor 

de prijzen. De nummers 1,2 en 3 van de diverse klassen werden op de feestavond gehuldigd. 

Ook de toerkampioenen werden gehuldigd en de Schoenakerrittentrofee uitgereikt. De 

oriëntatiekampioenen worden altijd op de eerst volgende rit van de V.A.M.C. gehuldigd. 

 

Ook dit jaar waren er weer Nederlands Kampioenen die we konden huldigen. Amel Advocaat 

is kampioen geworden in de Enduro Klasse E3 en ons 1
e

 Clubteam Enduro is Nederlands 

Kampioen geworden. Dit team bestond uit: Bas Klein Haneveld, Erwin Plekkenpol, Amel 

Advokaat, Ismo ten Velde en Mark Wassink.  

Als klap op de vuurpijl werden de Jeugdsportman en Sportman van het jaar bekend gemaakt.  

De oorkondes behorende bij deze sportmannen vind u verderop in dit clubblad. 

Jeugdsportman van het jaar is geworden Youri Pardijs en Sportman van het jaar is geworden| 

Bennie Braakhekke. 

 

 

Na alle plichtplegingen konden eindelijk de voetjes van de vloer. 

Er werd nog wel even tijd vrijgemaakt voor de verloting. Er was gezorgd voor een grote tafel 

met prijzen. Velen gingen dan ook met een prijs naar huis. 

Het was weer een gezellig en geslaagd feest. 

Marieke Rouwenhorst 



 


