
MAICO Cup België 

23 Juli te Pulderbos

Ondanks de slechte weersverwachting hebben 27 MAICO Rijders, uit België en Nederland, de moeite genomen om het 
graslandcicuit in Pulderbos op te zoeken. Aanvankelijk zou er in twee series worden gereden. Het vooraf ingestelde 
omslagpunt lag hiervoor bij een 30-tal rijders. Door het lagere aantal inschrijvingen besloot de wedstrijdleiding alle 
rijders dus in één serie te laten rijden. 

In de eerste manche bleef, plaatselijke favoriet, Danny Hens bij het starthek staan. Dit was reden voor Jan Schapendonk 
om het gas, van de 500 uit 1986, wel heel erg lang wagenwijd open te houden. Het resulteerde in een formidabele 
kopstart. Als Schapendonk al circa 500 meter onderweg is, hervindt Hens zich en geeft de 490 uit 1981 keihard de 
sporen.  Schapendonk wordt op dat moment achterna gezeten door Peter  Driessen en Eddy Nuyts, beiden op machines 
uit 1981. Met ruim 4 seconden per ronde sneller is Hens dan al onderweg naar de koplopers. Zeer opvallend was het 
optereden van de Belg Steve Verzwijfelt. Op zijn machine uit 1976 realiseerde Steve, op de 4e plek in het veld, een 
gemiddelde snelheid van 39,6 Km/h. In de 2e ronde vielen de Nederlanders Patrick Lenselink (ontsteking) en Jan van 
Amersvoort (carburateur) als eersten uit, gevolgd door Veronique Driessen (decompreseur) en haar man Peter Driessen 
(uitlaat) in de 3e ronde. Met ruim een ronde achterstand kwam Peter op een reservemachine terug in het veld en vocht 
een weg naar voren om de schade nog enigszins te beperken. Hoewel hij geen vergunning, van de Belgische 
Luchtverkeersleiding, had vloog Danny Vandewouwer zijn persoonlijk hoogterecord en daverde op een keurige 8e plaats 
in het rond. Na de finish was de sympathieke Belg nog danig onder de indruk van zijn uitstapje in het Belgische 
luchtruim. Schapendonk werd eerste gevolgd door Hens en Eddy Nuyts. 

Bij de start van de tweede manche was Danny Hens alert en dook als eerste, van 24 rijders, de startbocht in. Peter 
Driessen, Jan Schapendonk en Eddy Nuyts volgden hem in de wielen. Omdat het parcours al aardig doorleefd was 
kregen ook de MAICO's te maken met venijnige remknippen en -gaten. Vooral de oude machines hadden erg veel last 
van deze hinderingen. “De tafelbult was nu erg lastig. Met deze machine (uit 1968) kon ik me geen voorwiellanding  
permitteren, dus dan maar op het achterwiel over de afloop. Dat valt om de donder niet mee met maar 4 cm veerweg!” 
aldus Ad van Nielen die als 15e algemeen binnen kwam. In de 4e ronde moest de Belg Paul Hellemans opgeven door 
materiaalpech. Steve Verzwijfelt leek er weinig last van te hebben. Hij stuurde de eerste Pré '77 machine op een keurige 
7e plaats rond en verbaasde andermaal vriend en vijand met zijn optreden.  Jan Velthuis reed op een MEGA II van Jeroen 
(VMX) Wijlens  op een 13e plek rond. Ook hij ondervond dat het circuit op veel plaatsen heel anders was dan tijdens de 
eerste manche waarin hij 7e werd. Ook spakenmaker Arie Haan (Wheels) moest wat gas terug houden. Arie bevond zich 
in goed gezelschap van de feestbeesten Luc (Kampioeneeeeeeen!) Maes en de 66-jarige spraakwaterval Eddy Wynants. 
In de laatste ronde moest Schapendonk, op dat moment op een 3e plek, de Belg Eddy Nuyts voor laten gaan. Als 10e 
kreeg Patrick Vervloessem, met de tweede monoshocker in het veld,  het zwart-wit geblokt te zien. Een veel beter 
resultaat dan in de eerste manche waarin hij 20e werd. Mede-MAICO crossorganisator Marcel Steenbakkers reed een 
regelmatige wedstrijd achter in het veld en kwam als 22e binnen. 
Op een 250cc  machine uit 1953, en buiten de wedstrijd, reed de Belg Luc Thys zijn ronden. “Ik doe dit echt alleen maar 
voor de ambiance en vooral de geur van de Ricinusolie uit m'n uitlaat. Gewoonweg geweldig toch?!!”. 

Na de prijsuitreiking heerste er een uitgelaten feeststemming in de grote tent alsof er zojuist een wereldkampioen was 
gehuldigd. Elke gereden ronde werd uitbundig gevierd met een pintje. Naast de vaste Diskjockey zorgde de band “the 
Eggs” voor de benodigde vrolijke noten.  “Volgend jaar rekenen we weer op een groter aantal deelnemers” aldus 
voorzitter Bruno de Laet. “Het moge duidelijk zijn dat men de weersverwachting heeft overschat. Het is hier vandaag  
beduidend beter geweest dan verwacht.”
Het bleef nog heeeel lang onrustig, maar wel erg gezellig, op de Kruisdreef!

                                                                                                                                                         Jan Minkhorst









Klasse:  Pré '77
Rijnr. Naam Nationaliteit

1e 26 Steve Verzwijfelt Bel
2e 177 Jacob Homan Ned
3e 98 Ad van Nielen Ned

Klasse:  Twinshocks 1978 t/m 1981
Rijnr. Naam Nationaliteit

1e 14 Danny Hens Bel
2e 34 Eddy Nuyts Bel
3e 668 Michel Paulussen Bel

Klasse:  Mono's 1982 tot heden
Rijnr. Naam Nationaliteit

1e 9 Jan Schapendonk Ned
2e 174 Patrick Vervloessem Bel

Podiumplaatsen MAICO Cup België


