
Feestavond nieuwe stijl 
 

Op 4 februari jl. was het weer tijd voor de jaarlijkse feestavond, dit jaar had men bedacht om 

het eens wat anders aan te pakken. Voorafgaand was er de mogelijkheid om deel te nemen aan 

een buffetje, achterliggende gedachte was dat je toch moet eten en je dat dus maar gezellig 

samen kunt doen als je toch ‘s ávonds een feestje gaat vieren, hoef je niet te koken en je bent 

op tijd op het feestje. De opkomst was goed en het was ook erg gezellig. Er werd ook nog een 

film gedraaid over een FIM Evenement, waar VAMC leden aan hadden deelgenomen.  Omdat 

er natuurlijk ook veel jeugdige VAMC leden komen was er een foto wedstrijd bedacht om hen 

en andere belangstellingen wat te doen te geven. Er waren in heel de zaal foto’s opgehangen 

van verschillende VAMC kampioenen, die o.a. beschikbaar waren gesteld door Henk Teerink. 

De bedoeling was dat je zoveel mogelijk namen te weten moest komen en natuurlijk 

samenwerken met elkaar waardoor je vanzelf met andere mensen in contact komt. Hier waren 

leuke prijsjes voor beschikbaar gesteld.  

                                            

De prijswinnaars van de fotowedstrijd 

De prijzentafel was dit jaar sowieso zeer goed gevuld, Brenda had leuke pakketten 

samengesteld en er was voor iedereen wel wat leuks uit te zoeken. Normaal krijg je een prijs, 

maar dit jaar mocht men zelf wat uitzoeken. Er zijn heel wat ondernemers die de VAMC een 

warm hart toedragen en een prijs beschikbaar willen stellen, hiervoor onze hartelijke dank.   

Verder was de zaal natuurlijk weer mooi versierd, ook waren er twee motoren ter decoratie, 

kortom het geheel zag er gezellig en verzorgd uit.  

Verder werden door de voorzitter Gerben Vruggink natuurlijk de leden die 25, 40 en 50 jaar 

lid waren gehuldigd. Voor de cross werden van alle jeugdklassen de eerste 3 gehuldigd en bij 

de groten de enduro kampioenen Nationaal en Senioren.  Als toerkampioen Binnenland werd 

Dick Bierman en als toerkampioen Buitenland Bert Regelink gehuldigd. Dick Bierman ging 

ook met de Schoenaker-toer-trophee naar huis. Als hoogte punt van de avond werden de 



Nederlandse Kampioenen, te weten Amel Advokaat, Erwin Plekkenpol (had zich helaas 

afgemeld), Bas Klein Haneveld, Marc Pepers en Frans Daris gehuldigd. Ook het  clubteam 

was bij de enduro Kampioen van Nederland geworden en werd dus gehuldigd . Hierna werden 

de sportmannen bekend gemaakt. Jeugdsportman van 2011 is Thijs Bulten geworden en tot 

Sportman 2011 werd Bas Klein Haneveld uitgeroepen. 

 
De jeugdsportman en sportman van 2011. 

 

 

De oorkondes ziet u verder in deze editie. Dit jaar was er spontaan een jeugdige kiss miss, 

Fleur Memelink, zij mocht de bloemen overhandigen.  Natuurlijk was er ruim gelegenheid om 

een dansje te maken en gezellig bij te kletsen, kortom het was weer een geslaagd feest!!!  

 

Een zeer goed gevulde 

prijzentafel met leuke 

samengestelde pakketten  

 

 

 

 

 

 

 



Met dank aan onderstaande sponsoren:  

Slotboom Tweewielers    Technokit 

Technopoint Euronorm   Montana Snowcentre 
Discus Kluvers     Helmink Meubelen 

Dutch PC electronics     Bakkerij van Asselt 

Garage Klein Brinke     Vlogman Keurslager 

Fa. Martens      Fashion Corner 

Siemerink Juweliers     Groentewinkel Reinier 

Elbrink Bloemen     De Vordense Tuin 

Bruna Boekhandel     de Kadokamer 

Giesen Schoenmode     Profile Bleumink 

Mitra       Bloemsierkunst Halfman 

Top Toys Sueters     Bakker Joop 

Weulen Kranenbarg     Davorta Bloemen 

Etos Barendsen     WPM 

HMX parts Harkink     Reiger Suspension 

Hartelman Motoren     De Dunsborg Ruitersport 

Eetcafe ’t Hoekje     Schoenmode Hermans 

Capuchon Boys & Girls    Hocoparts 

Bulten Tegelzetbedrijf    Wijnboerderij ’t Bruil 

Fam. Scheffer      Fam. J. Oosterink 

Albert Heijn Hengelo     Roozegaarde Sport en Kleding 

 

 

 
De Nederlands Kampioenen. 


