
Groeistuipjes 
Wie kent dat niet als ouder, heb je net de blagen enig nieuw kledij gegeven, steken die soepstengels 

er al weer aan alle kanten uit. En zo gaat het ook met motorfietsen, die gasten verslijten door die 

groeistoornissen de één na de ander. En aangezien de motorfietsjes moeten mee groeien trekt er 

een fiks aantal van klasse naar klasse. De afgelopen jaren heeft de jeugdafdeling een gestage groei 

meegemaakt. Door de gemoedelijkheid en open structuur van de club is dit natuurlijk niet vreemd. 

Misschien dat mede door deze gemoedelijke sfeer de sportieve prestaties van onze clubleden ook 

buiten het circuit van Delden een mooie opgaande lijn te zien geeft. In de uitwisselingscross laten de 

jeugdleden zien dat met de wedstrijdmentaliteit niets mis is. Afijn groeistuipjes daar hadden we het 

over. Enige jeugdleden zijn ondertussen de 85 klasse ontgroeid en hierdoor overstappend of reeds 

overgestapt op een 125cc machine. Dat is natuurlijk mooi, maar als club willen we natuurlijk graag 

dat onze jeugdleden bij ons blijven.  Vandaar vragen we als enduro/crosscommissie of er jeugdige 

liefhebbers zijn om in een jeugdklasse 125 mee te doen op de dagen dat we een jeugd clubcross 

hebben. 

Geïnteresseerden kunnen contact leggen met uw aller JVK. E-mail:  johannes.vankempen@chello.nl. 

Hoe we dat allemaal gaan invullen is van latere zorg.  

En de oudjes dan? 
Nou hoor ik de oudere jongeren denken: zeg crosscommissie hoe zit dat nou met ons eigenlijk, zijn 

wij eigenlijk niet eens aan de beurt na 3 jaar geen competitie???? Euhhh ja dat klopt en er zijn 

mensen op de achtergrond hard bezig om dat voor mekaar te boksen, maar zoals in het echte leven 

zijn er altijd zaken ( mensen) buiten ons clubje die de rem erop zetten. Maar we zijn niet voor 1 gat 

gevangen en doen ons best om toch iets te regelen. Dit is (helaas) waarschijnlijk nog niet op ons GP 

circuit, maar zoals de Vetnippel heeft geleerd : met een potje bier kom je op de beste ideeën.  

Denk nou niet  “dat circuit komt nooit meer terug” want met negatieve gedachten komen we 

nergens. Immers we bestaan nu al 61 jaar en binnenkort het circuit 50 jaar!! Dat moet gevierd 

worden. Wat mooier om een lustrum te vieren op een mooi Delden Circuit! Houd die gedachte vast. 

 Achtervolging op GP circuit Delden in 2012?  
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