Maico’s op ‘t Hengelse zand 2012
De Hengelose auto en motorvereniging HAMOVE, opgericht op 26 april 1937, viert dit jaar haar 75jarig bestaan. Werden in de eerste jaren hoofdzakelijk oriëntatieritten georganiseerd, na de 2 e
wereldoorlog werd in 1946 begonnen met het houden van motorcross wedstrijden. De lengte van
het circuit bedroeg 18 km en besloeg het hele landgoed ’t Zand. Grote cracks in die tijd waren Hennie
Rietman, Jan Clynck, Frans Baudoin en wat later Bennie Hartelman. Zij leverde een verwoede strijd
om de coupe ’t Zand. Deze beker moest drie maal achtereen of 5 maal in totaal gewonnen worden
voor hij definitief van eigenaar verwisselde. Uiteindelijk heeft Gerrit Wolsink beslag op de coupe
weten te leggen.
Na het tijdperk van Hennie Rietman, Broer Dirks en het atoomkanon uit Helmond Jan Clynck die
grote indruk maakte met de viertakt machines kregen de tweetakten de overhand. Onder andere
Pierre Karsmakers, Frans Sigmans, Gerard Rond, Peter Herlings en ook vele wereld kampioenen als
Heikki Mikkola, Graham Noyce, Brad Lackey, André Malherbe, Bengt Aberg, Hakan Carlqvist, George
Jobe, Pedro Trachter hebben op het circuit ’t Zand aan de wedstrijden deel genomen.
In 1977 werd de eerste internationale motorcross georganiseerd. Tijdens deze eerste internationale
cross trad ook de groep Normaal op die net hun hit Oerend Hard hadden uit gebracht waarin de
motorcross op ’t Hengelse Zand word bezongen. In 1980 volgde de grootste organisatie op cross
gebied, de GP 250. Vooraf was Kees van de Ven gevraagd het circuit te inspecteren en verbeter
punten aan te geven. Zijn advies was: Graaf 2 hele grote kuilen, dat remt de snelheid! Wie sprong er
tijdens de wedstrijden helemaal over die kuilen heen: Kees van de Ven die glorieus beide manches op
zijn naam schreef. Helaas werd op 11 juni 1989 de laatste motorcross op ’t Zand verreden. HAMOVE
was dan ook blij te horen dat de huidige eigenaar toestemming gaf om ter gelegenheid van het 75jarig bestaan van de club weer een motorcross te organiseren. Eerst werd er gekeken om het
parcours in zijn oude glorie te herstellen, ook werd Normaal gecontracteerd om op de wedstrijddag
een optreden te verzorgen.
Zaterdag 29 en Zondag 30 september was het dan zover. De zaterdag was voor de jeugd, 40+ klasse,
een clubklasse en een kenteken klasse. Zondag was gereserveerd voor de pré 70 motoren, Pré 70
zijspannen en een classis demo klasse. In de classic demo klasse was het Gerrit Wolsink gehuld in het
bekende paarse shirt van v. Erp tegelhandel die onder prachtige weersomstandigheden met de
eerste plaats ervan door ging. Achtervolgt door Fons Nijhof met een Maico 400, die voor hem ter
beschikking was gesteld door Paul van Dulmen. Fons Nijhof was in de begin jaren 70 een succesvol
coureur. Hij heeft zelfs H3 op zijn maico mogen dragen.

Fons druk bezig met zijn maico te prepareren
Ondertussen is het al aardig druk geworden op ’t Zand, publiek staat rijen dik af te wachten op de
eerste manche van de pré 70 klasse die met een daverend kabaal van start gaan. Vele schitterende
motoren die compleet gerestaureerd zijn om nog een keer over ’t Hengelse zand te gaan. BSA,
Triumph, Husqvarna, Bultaco, CZ, Jawa, Matchless en natuurlijk de Maico’s van vader en zoon
Lenselink. Voor hen was het een thuis wedstrijd. Patrick Lenselink was zaterdagavond nog even snel
naar het ziekenhuis geweest nadat hij enkele malen in het zand had gelegen. Zijn zitvlak zag
behoorlijk blauw. Het bleken enkele zware kneuzingen te zijn. Het advies van de dokter was: blijven
bewegen, anders ga je er veel last van krijgen. Dus op dat advies zondags de Maico gestart en 2
manches netjes gereden.
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Arie Haan had in de training zijn koppakking eruit geblazen maar had ruim op tijd zijn Maico weer tip
top in orde. Na een slechte start en een versperring op de baan van enkele gevallen deelnemers wist
hij zich toch de top 10 binnen te rijden.
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Paul van Dulmen had speciaal voor deze dag een 250cc Maico gebouwd met deze square barrel ging
het uitstekend over ’t Hengelse zand. Wat onderhand aardig veel op een sahara begon te lijken.
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Bennie Jolink is ondertussen weer uitgerust van zijn rondes crossen op zijn BSA Goldstar en staat met
z’n band Normaal de vele bezoekers te vermaken. Dit tot afsluiting van het 75-jarig bestaan van
HAMOVE.

Bennie Jolink, Oerend Hard op z’n BSA Goldstar
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