
Delden steekt warme hand uit naar VAMC 

 

Buurtschap Delden was weer ouderwets het toneel voor een clubcross van  

VAMC “De Graafschaprijders”. 

Door vergunningsperikelen en tegenstand van enkelen, kan de VAMC nog steeds niet terecht 

op hun geliefde Deldense Circuit ondanks de 50-jarige historie. Daarom stak de famillie 

Scheffer een warme hand uit naar de VAMC  met de vraag of ze misschien op hun land een 

clubcross wilden organiseren? Dit aanbod werd met beide handen aangepakt en dat betekende 

ook dat eindelijk sinds 2008 de volwassen rijders ook weer een wedstrijd kon worden 

aangeboden, met een open klasse en vooral een recreanten klasse, die altijd al op Delden het 

best tot hun recht komt door de gemoedelijke en veilige omstandigheden.  

 

 

 
          Foto Henk Teerink 

 

 

Ondanks het gure weer met temperaturen rond het vriespunt en een stevige wind waren er 

toch 50 deelnemers opgekomen. Netjes verdeeld over jeugd en volwassenen in een leeftijd 

van 6 t/m 51 jaar. 

Gestart werd in de 50,65,85,125 cc jeugd, recreanten en open klasse. Het ware mooie 

wedstrijden waarbij de sfeer van de VAMC  helemaal tot hun recht kwam. Er werden  hand 

en span diensten onderling verleend. Voorzitter Johannes van Kempen benadrukte dat hij erg 

dankbaar was voor de steunbetuigingen uit het buurtschap Delden en vooral de familie  

Scheffer op deze dag.  



Echter het liefst zouden wij komend jaar weer op het vertrouwde circuit willen rijden. Na 

afloop waren er voor de top drie van alle klassen mooie bekers  ter beschikking gesteld dor 

firma Discus  Kluvers uit Vorden.  
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Verder wil de VAMC de firma’s Enzerink en Wissels uit Zutphen bedanken voor het 

beschikbaar stellen van de shovels om het circuit te creëren en alle vrijwilligers die zaterdag 

in de weer waren om er een mooie sportdag van te maken.  

 

De uitslag:  

50cc 1. Jan Garrits,2. Rick Prins, 3. Senna v/d Voorst 

65cc 1.Mike Roes, 2. Jarno bleekman, 3. Niels Gerritzen 

85cc 1. Calvin Tragter, 2. Bram Bulten,3. Tigo Peters 

125cc 1 Thijs Bulten, 2. Youri Pardijs,3. Jan Willem Arendsen 

Recreanten 1 Tom Berends,2 Rick Timmers, 3 Robert van de Tweel. 

Open 1. Bas Klein Haneveld, 2 Erwin Plekkenpol, 3 Wesley Aaldering. 
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