
 

Club cross 23 mei 2009 

 
De 50cc klasse werd gewonnen door Niels Koolen die alle drie de manches wist te winnen in 
zijn opvallende rij stijl hij blijft nl. de hele wedstrijd staan op de steps. In de eerste twee 
manches gaf Marnicq Tuininga nog wel tegenstand maar in de derde manche was het Niels 
die al in de tweede ronde de kop overnam en deze niet meer afstond. Marnicq had wel steeds 
de kop start. 
 
65 cc Jan Willem Arendsen en Thijs Bulten staken met kop en schouders boven de andere 
rijders uit in deze klasse, ze hebben immers al wat meer wedstrijd ervaring op de 65 cc motor. 
Na de tweede manche vroegen zij of ze bij de 85 cc mee mochten doen. Dat ze daarmee hun 
eigen klassement om zeep hielpen deerde hen niet "het gaat immers om de lol" was hun 
reactie en dat is natuurlijk ook zo. 
Door het over stappen van Jan Willem en Thijs maakte dit de weg vrij voor Tim Tuitert om de 
dag overwinning te pakken. 
 
85 cc 

De eerste 2 manches werden gewonnen door Ismo Wolsink De hele wedstrijd op de voet 
gevolgd door Kevin Hendriksen. Kevin die nog nooit had gestart van achter het starthek 
moest hier nog even aan wennen en de tweede manche produceerde hij zowaar een backflip. 
De derde manche werd voor het grootste gedeelte van de wedstrijd geleid door Thijs Bulten 
die de kopstart pakte. Echter Jan Willem liet hem niet weg rijden en zat er kort achter .Op een 
gegeven moment moesten er wat rijders gedubbeld worden en Jan Willem was hier net iets 
handiger in dan Thijs .Hierdoor kon Jan Willem Thijs inhalen. Hij stond de leiding daarna 
ook niet meer af. 
Jan Willem wist zo toch 3 manche overwinning op zijn naam te schrijven weliswaar in twee 
verschillende klassen van daar dat hij niet met een beker naar huis kon. 
De dag zege was voor Ismo Wolsink 2de werd Kevin Hendriksen en 3de Youri Pardijs 
 
 

Clubcross  en tevens jeugduitwisseling voor 50cc op 06 juni 2009 
 
Het was weer een mooie weliswaar winderige dag. 
Naar aanloop van de wedstrijd was de baan weer perfect geprepareerd met dank aan Stefan en 
Peter Groot Nuelend en hun oom Herman. 
Naast de clubwedstrijd werd er ook een uitwisselingswedstrijd gehouden in de klasse 50 cc. 
Voor de Jeugd uitwisseling 50cc hadden zich 8 rijders gemeld. Hier was de commissie zeer 
tevreden mee immers tot op heden hadden zich nog maar weinig rijders zich gemeld in deze 
klasse bij de andere verenigingen. Voor de uitslagen en standen van de uitwisseling 
wedstrijden kunt u kijken op http://www.bmac-borculo.nl/UMX/UMX 
 
De 50 cc clubcross werd gewonnen door Marnicq Tuininga Gevolgd door Sylven Teunnissen 
en 3de  werd Niels Koolen. Niels had met een onwillige motor te kampen en mede dank zij 
een aantal daadkrachtige ouders werd er een oplossing gevonden en kon Niels in de tweede 
manche weer gestart worden. 
 
Bij de 85 cc was het Mischa Kuit die de eerste manche wist te winnen maar in de tweede 
manche bij het inhalen ging het even mis en viel hij van de motor en blesseerde zich. 



Na controle in het ziekenhuis bleek dat het niet al te ernstig was. 
Helaas kon hij hierdoor de derde manche ook niet meer mee doen. 
Jan Willem Arendsen en Thijs bulten zaten de hele dag kort bij elkaar en in een mooi duel. 
Thijs kon dit keer aan het langste eind trekken en wist met 2 manche overwinningen Jan 
Willem achter zich te houden. 
 
Bij de 65 cc was het nieuw lid  Jordy Boswerger die de snelste was, echter door machine pech 
in de derde manche kon hij de dag overwinning niet naar zich toe trekken die was nu voor 
Tim Tuitert net voor Björn Wisman. 
 
 

Club cross 27 Juni 2009, 

 
Ondanks of misschien wel dankzij de regen voorafgaand aan deze clubwedstrijd was de baan 
goed te rijden. 
Plaatsvervangend wedstrijdleider Peter Groot Nuelend had alles strak in de hand en de 
wedstrijden werden in een vlot tempo door lopen. Deze club wedstrijd viel samen met de TT 
in Assen . Walter Arendsen ,wedstrijdleider, en Jan Willem waren naar de TT gegaan en 
hebben daar de 100ste GP overwinning van Rossi mogen mee maken. 
 
De 85 cc werd nu gewonnen door Rico Radstake die voor de verandering ook eens mee deed. 
Thijs Bulten en Kevin Hendriksen verdeelden de andere podiumplaatsen . Youri Pardijs en 
Ismo Wolsink blijven goed volgen.  
 
In de 65 cc klasse was het Björn Wisman die foutloos bleef en 3 manche overwinningen wist 
te behalen. Jordy Boswerger en Chris Scholten waren helaas absent. 
Ties Hellegers werd nu 3de en Tim Tuitert kon de tweede plek veroveren.Koen van Dort komt 
nog net iets te kort voor een podiumplaats maar ook dat zal wel goed gaan komen. 
 
De 50 cc  was nu weer en prooi voor Niels Koolen met 2 manche overwinningen en een 
tweede plek net voor Marnicq Tuininga 1 manche overwinning en 2 tweede plaatsen. 
 
 

Club cross 18 juli 2009. 

 
Op de dag van de wedstrijd hadden de diverse deelnemers te kampen met regen/harde wind . 
Helaas waren de weersomstandigheden niet perfect echter het circuit was goed te berijden 
voor deze jonge helden. 
Bij de 50 cc was het dit keer Marnicq Tuininga die overtuigend 3 manche overwinningen 
behaalde. Niels Koolen had het zich deze dag niet makkelijker gemaakt door te wisselen van 
motorfiets de training reed hij op een Husqvarna de eerste manche op een KTM waar hij van 
te voren nog niet op had gereden en de 2de en 3de  manche probeerde hij toch weer op zijn 
vertrouwde Husky. Maar het ritme was hij een beetje kwijt en dit resulteerde in 3 tweede 
plaatsen. 
 
Bij de 65 cc was de terug keer van Jordy Boswerger niet onopgemerkt gebleven want hij wist 
met 3 overtuigende manche overwinningen de dag winst naar zich toe te trekken. Tim Tuitert 
werd tweede voor Björn Wisman. Ties ,Chris en Koen verdeelden de ander plaatsen. 
 



Bij de 85 cc was het Jan Willem Arendsen die de dag overwinning pakte voor gast rijder 
Björn van der Tol Ismo Wolsink pakte zijn tweede  podium plek van het jaar na de eerste plek 
van de eerste club cross. 
Helaas had Kevin met materiaal pech te maken hij moest in de laatste manche punten laten 
liggen doordat zijn bougie hete voeten kreeg en de cilinderkop los liet om afkoeling te zoeken 
in het bos. Gelukkig kon de bougie relatief snel worden terug gezet en wist Kevin de manche 
nog te finishen. Hierdoor hoefde hij niet al te veel punten te laten liggen. Want hij gaat nog 
steeds aan kop in het club kampioenschap. 
 
 
Tussen stand VAMC Club cross Competitie. 
Bruto stand 
 
 
 

Tussenstand VAMC CLUBCROSS 
Klasse 50 cc automaat Bruto stand

Rijnr. Naam Totaal

1 72 Maricq Tuininga 27 27 27 30 30 30 27 27 30 30 30 315

2 10 Niels Koolen 30 30 30 0 27 27 30 30 27 27 27 285

3 18 Sylven Teunissen 30 25 55

Klasse 65 cc

Rijnr. Naam Totaal

1 111 Tim Tuitert 25 23 30 27 27 30 27 25 27 27 27 27 322

2 41 Bjorn Wisman 23 25 23 25 25 27 30 30 30 25 25 25 313

3 0 Ties Hellegers 19 19 21 21 21 23 25 27 25 21 21 23 266

4 71 Koen van Dort 20 21 25 20 20 21 23 23 23 20 20 20 256

5 289 Chris Scholten 21 20 27 23 23 25 23 23 21 206

6 333 Jordy Boswerger 30 30 0 30 30 30 150

7 76 Jan Willem Arendsen 30 30 60

8 9 Thijs Bulten 27 27 54

Klasse 85 cc

Rijnr. Naam Totaal

1 71 Kevin Hendriksen 27 27 23 21 25 25 25 25 27 23 25 21 294

2 6 Ismo Wolsink 30 30 25 23 23 0 23 23 23 25 23 23 271

3 9 Thijs Bulten 27 25 30 30 27 27 25 21 21 27 260

4 65 Youri Pardijs 25 25 21 20 21 23 21 21 21 198

5 76 Jan Willem Arendsen 30 27 27 27 30 27 30 198

6 24 Rico Radstake 30 30 30 90

7 77 Mischa Kuit 30 0 0 30
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De netto stand zal aan het eind van de competitie worden bepaald. 80% van de verreden 
manches is tellend.  
 
Volgende club wedstrijden: 
5 september 
19 september. 
 
24 september Enduro Vorden Oost Gelderland rit 
OP 2 oktober a.s organiseerd de VAMC weer de jaarlijkse enduro in samenwerking met de 
KNMV. 
In de week voorafgaand aan de enduro en de dagen erna hopen we weer op vele vrijwillegers 
te kunnen rekenen. 
Dus als u 1 of meerder dagen beschikbaar bent meld u dan alvast aan bij of : 
Jan slagman 0575553117 
of Johannes van Kempen via  johannes.vankempen@chello.nl  of 0653776175 
 


