
2e Plaats NK pre 90 open klasse

Jan Schapendonk met de 500cc Maico

Jan heeft door de jaren heen heel wat Maico’s bereden. Het merendeel waren de nieuwere 
modellen vanaf 1982. In 1983 reed hij een 250cc. Daarna reed hij alleen nog maar 500cc  
Maico’s. Nu rijdt hij het liefst op Maico’s van de jaren ’83 t/m ’88 in verband met lichaams-
lengte en gewicht vormt dit een goede combinatie.

Na vele malen aan het starthek verschenen te zijn op het Maico Motocrosstreffen leek het 
een nieuwe uitdaging te zijn om in Nederland met de Maico deel te nemen aan het NK “pre 
90”. De motor waarmee het moest gebeuren is de 500cc Maico van 1988. Via Jan Minkhorst  
werd deze Maico gevonden in een oude schuur. De Maico ging volledig uit elkaar en werd

 
compleet gereviseerd. Zowel het motorblok als het rijwielgedeelte kreeg de volledige aan-
dacht. De vering zowel voor als achter is geheel origineel van WP want dat hoorde zo in 
1988. Wel waren hier veel aanpassingen voor nodig bij HK maar het is uiteindelijk gelukt.  
Ook de wielen en remmen zijn in originele staat gebleven en ook de cilinder, zonder klep, is  
origineel. De uitlaatdemper moest aan de moderne eisen voldoen 97 decibel.

Het kampioenschap telde 9 wedstrijden van 2 manches. En werden verreden in Utrecht, Boe-
kel, Vledderveen, Rutten, Hummelo, Marum, Sint Isodorushoeven, Ermelo en Eersel. De wed-
strijd in Nederweert is helaas door slechte weersomstandigheden afgelast, net zoals de wed-
strijd in Den Dungen en de 2e manche in Hummelo.



In de trainingen in Marum slipte de koppeling dus het koppelingsdeksel moest eraf om te 
kunnen kijken wat er mis was. Binnen 10 minuten waren er 4 Maico fanaten die alle hulp 
aanboden om de Maico weer in orde te krijgen. Verder heeft de Maico het hele seizoen geen 
problemen gekend. Met dank aan Guus Mulders, want hij heeft voor elk Maico probleem 
een oplossing!

Elke manche heeft de Maico uitgereden en als enige Maico tussen alle Japanse motoren be-
haalde hij uiteindelijk de 2e plaats in het open kampioenschap.
Met een mooi jaar achter de rug: Maico Motocrosstreffen, de Maico cup in België en het pre 
90 open kampioenschap wensen wij Jan heel veel succes toe voor het aankomende sportieve 
cross seizoen.


