
Mijn eerste jaar bij de SAM. 

 

 
 

Ik ben Hans Bataille en woon in Dodewaard. 

Dat dorp in de Betuwe waar lang geleden een ware veldslag aan de gang was om de kerncentrale en alles 

wat daarmee te maken had te proberen tegen te houden. 

Mensen hadden niet in de gaten dat kernwapens en kernenergie twee totaal verschillende dingen zijn. 

Maar goed, de centrale is inmiddels uitgedoofd en ik woon er prima. 

Tot afgelopen jaar(2012). 

Er werd een Demorace georganiseerd met motoren uit de jaren ´80 en daarvoor.  

Door de SAM. De Stichting Aanvullende Motorsport. Ik ben er wezen kijken en het was prachtig. De 

gezelligheid en het samen met elkaar iets met de motoren uit die tijd doen straalde van de deelnemers af. 

Toen ontstond bij mij de gedachte; dat kan ik ook! 

In de jaren tachtig, 1981 om precies te zijn , heb ik ook even aan de racesport mogen proeven. 

Dat was een ervaring die je je leven lang niet meer vergeet, zeker als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. 

Daarna ben ik ook wezen kijken naar de 3-uurs race in Oss, ook zo´n prachtig evenement dat 

herinneringen oproept aan vroeger, toen ik een vaste bezoeker was van de 24-uurs race van Oss. 

Mijn enthousiasme kende geen grenzen meer en ik besloot actie te gaan ondernemen. 

Wat had ik nodig, het liefst de motor van toen….(zie mijn topic op de site van de Racehelden van Weleer 

: http://www.deraceheldenvanweleer.nl/index.php?topic=462.0). 
Ik heb 2012 gebruikt om het motorblok van mijn oude Laverda op te sporen. Dat is niet gelukt. Alles heb 

ik in het werk gesteld om erachter te komen wie mijn motor destijds van mijn goede vriend Frans gekocht 

had. Die kocht hem toen ik geld nodig had. Hij is de enige die me had kunnen helpen. Zijn vrienden en 

familie konden dat uiteindelijk niet. Na een paar maanden ben ik daar achter gekomen. Maar Frans is 

dood en kan het me dus zelf niet meer vertellen.  

Daarmee had ik dan de Demo’s(tot 750cc)  en de Endurances kunnen 

rijden.(Motoren tot en met 1000cc) 

Dus bleef alleen de Demo’s over die ik dan zou rijden met mijn eigen 

Laverda die ik gelukkig een aantal jaren geleden kon kopen toen ik 

wat geld kreeg omdat mijn moeder overleed.(een geluk bij een 

ongeluk…..). 

De motor zag er wel goed uit maar was technisch helemaal niet in 

orde. Gelukkig is dat inmiddels met de kennis die ik in de loop der 

jaren heb opgedaan en de onderdelen uit die tijd die ik nog had liggen 

grotendeels opgelost.   

http://www.deraceheldenvanweleer.nl/index.php?topic=462.0


Begin 2013 heb ik me daarom ingeschreven als nieuweling bij SAM. 

Ik ben persoonlijk mijn inschrijfformulieren in gaan leveren bij de voorzitter, Evert Welvaart…. 

We hebben lang aan de voordeur staan praten, waarbij Evert alle scepsis die ik had, wegnam door te 

vertellen dat het bij de SAM altijd erg gemoedelijk aan toe ging. 

Daarna kwam zijn vrouw Riet thuis en was verbolgen over het feit dat het gesprek aan de voordeur had 

plaatsgevonden. 

Na te hebben uitgelegd dat ik nogal erg vieze schoenen had bleek dat Riet ook veel over de motorsport 

wist en dat is nogal een unicum in de motorwereld, waar de mannen meestal de dienst uitmaken. Een hele 

bijzondere vrouw dus. Zij verzorgde bij de SAM de wedstrijdinschrijvingen en deed ook nog wat 

administratiewerk voor de MON. 

De SAM heeft voor de introductie van nieuwe deelnemers een geluidsdag in het leven geroepen waar 

men uit kan vissen hoeveel dB aan geluid jouw motor produceert.  

Dat was het volgende gebeuren, dempers in de uitlaat fabriceren om aan de gestelde norm te voldoen. 

Motoren uit die tijd maken natuurlijk altijd meer lawaai dan tegenwoordig is toegestaan 

Daar kwam ik al snel achter toen we (nogal erg laat) arriveerden bij Startwin Motoren in Loenen. De 

eerste die we daar aantroffen was Inge van Hesteren, fotografe ter plekke en hoffotograaf van de SAM. 

Ze vertelde dat iedereen daar al dacht klaar te 

zijn met het hele gebeuren. 

De crew die de keuringen uitvoerde was 

overtuigd dat ze het wel hadden gehad voor die 

dag, een erg koude dag trouwens , voor de tijd 

van het jaar. 

Ik mocht daar ook Frits Overmars ontmoeten, 

degene die in vroeger tijden eens een serie 

artikelen in het maandblad MOT73 had 

gepubliceerd over tweetaktuitlaten en hoe ze te 

fabriceren. 

Ik heb daar in die tijd erg veel aan gehad omdat 

ik met mijn zoon in de MotoCross ben gegaan, 

met een automaat. Hij was toen ongeveer 8 jaar 

oud. Best moeilijk om meer vermogen in zo’n ding te stoppen met maar 1 versnelling(eigenlijk geen). 

De keuring zelf verliep trouwens erg gemoedelijk omdat zowel Evert 

Welvaart  als Gijs van Hesteren me verzekerden dat zolang er niet op circuits 

werd gereden de geluidsnorm meestal met een korreltje zout werd genomen. 

Later bleek dat wel een flinke baal te zijn. 

De uiterlijke eisen van de motor waren echter wel doorslaggevend. Men wilde 

de motoren uit die tijd (tot 1985) bij de Demo’s laten zien. 

Samen met mijn maatje Hugo hadden we dB-killers bedacht die de 

geluidssterkte van de dempers wel op het gewenste niveau zouden brengen. 

Niet dus. 

De norm was 104 dB en de mijne produceerde 108 dB. Met dempers! 

 

Toen we die eruit haalden werd het zelfs 112dB. 

Het dB meetapparaat van Frits was pessimistischer 

dan dat van zijn collega, maar ik weet inmiddels dat 

hij iets meer met tweetakten heeft en dus per 

definitie bevooroordeeld is. Grapje Frits.  De kroon 

van die dag werd gespannen door iemand die 117dB 

produceerde. Trouwens ook een Laverda maar wel 

een zijspan. 

Er had er één aan de normen voldaan die middag, 

een 50cc’tje. 



Eerste demo in Hierden.    
 

Dan de eerste echte actie; de racedemo in Hierden (bij Harderwijk). 

De week ervoor toch enigszins zenuwachtig de laatste dingen aan de Laverda in orde gemaakt. 

Het kapotgevallen stuurkuipje gerepareerd en ruwweg gespoten.(Het was steeds te koud in de schuur) 

Koplampen eraf gehaald en 3 nummerplaten met het nummer 703 op de motor bevestigd. 

En eh..o, ja de olie aftap- en vul openingen geborgd.  

Dat hadden de mensen van de SAM na die geluidkeuringsdag toch nog goed onthouden want het stond 

ook in de email die ik van hen kreeg. 

Die ochtend alles in de bus geladen en op weg naar, wat later bleek, een geweldige dag. 

Op het circuit aangekomen was het daar al een drukte van belang, allerlei mensen in de weer met de 

organisatie en anderen die hun plaatsje aan het inrichten waren met motorstandaards en partytentjes. 

Toch ging het er vrij rustig aan toe, iedereen scheen te weten wat ie moest doen en ik voelde me er 

eigenlijk gelijk op mijn gemak. 

Heel anders dan de wedstrijden die mijn zoon al jaren reed met de Supermotard bij de K.N.M.V. 

Het was bovendien een geweldig mooie dag, de zon scheen en het waaide een klein beetje. 

Precies zo’n  dag die je elke organisator eigenlijk zou toewensen. 

Even meepraten met het nieuwelingen-clubje, waarvan ik er natuurlijk ook een was. De belangrijkste 

items werden even aangestipt en daarna was er de training. 

De baan was vrij kort maar toch zaten er wat 

lastige dingen in. Wel goed te doen als je een 

beetje oplette. Er werd al stevig doorgereden, 

het was zeker geen toertochtje. Maar daar kom 

je ook niet voor als je een race-demo gaat 

geven, natuurlijk. 

In een rustig tempo werden daarna de series 

afgewerkt. Als er iemand wat later bij de start 

verscheen werd er zelfs op gewacht. 

Aan het rijden zelf moest ik wel weer even 

wennen. Zo had ik al lang niet meer gereden en 

ik moest alle zeilen bijzetten om niet al te veel 

ingehaald te worden. 

Dit was wel genieten met volle teugen. Gas 

wagenwijd open en gaan met die banaan. Het 

korte bochtje vlak voor het start- en finish 

gedeelte was vrij kort en vooral de zijspannen hadden het daar wel eens moeilijk mee. 

 

De Laverda liep perfect en eigenlijk heb ik mezelf nergens in de problemen gewerkt. 

Daarna even uitpuffen en een beetje rondneuzen. Overal blije gezichten en zelfs een oude bekende uit het 

verre verleden, toen we samen in sportklasse bij de K.N.M.V reden in 1981.  

Allemaal met hetzelfde doel; de motorsport met volle teugen opsnuiven. 

 

De tweede manche verliep zelfs nog beter dan de 

eerste.  

Ik was een beetje aan het rijden en het circuit 

gewend en het ging daarom stukken beter dan de 

eerste keer. Wat een lol. De motor had er ook zin 

in en liep zo mogelijk nog beter dan in het begin, 

misschien kwam die eindelijk nu pas echt los. 

Na ook weer een perfecte rit hebben we(mijn 

sleutelmaatje Hugo en ik) de andere klassen ook 

afgekeken en ons verbaasd over het feit dat 

sommige lui toch wel erg hard over dat kleine 

baantje sleurden. 

Ook allemaal prachtig om te zien. 

 

 



Daarna was het inpakken en wegwezen en met een gelukzalig gevoel zijn we s’avonds weer huiswaarts 

gekeerd. Alles was goed gelopen. 

Een paar dagen erna verschenen op de site van de SAM de uitslagen van de demo’s. 

Dat was even schrikken, ik was eerste geworden in de 750 klasse. En dat betekent dat je naar de 

prijsuitreiking gaat. Maar daar ben ik niet heen geweest omdat ik in de verste verte niet kon bevroeden dat 

ik bij het eerste optreden meteen al ik de prijzen zou vallen. Ik heb me via een e-mail wel bij het bestuur 

verontschuldigd voor het niet aanwezig zijn en verklaard dat ik er voortaan wel mijn gezicht zou laten 

zien, ook al had ik niks gewonnen.  

 
Ted Haanappel, die ik nog kende uit 1981 toen we samen voor de K.N.M.V. reden, ik in de sportklasse B 

en hij in de Formule – klasse (op een Ducati overigens). 

Hij was toen al snel en nu dus nog steeds, deze keer met een wat merkwaardig uitziende Moto Guzzi. 

 



De Luttenbergring in Raalte 

 

De beroemde wedstrijdbaan waar we vroeger met de kameraden altijd heen gingen om onze helden te 

zien. En nou dus er zelf op rijden. Het weer zat echter niet mee en onderweg ernaartoe begonnen zich al 

dikke wolken samen te pakken. Dat voorspelde niet veel goeds.  

Op het rennerskwartier was het een drukte van belang, er waren veel meer deelnemers dan normaal. 

Blijkbaar waren er meer lieden gebrand op het rijden in Raalte. De SAM had er alles aan gedaan om deze 

dag tot een onvergetelijk evenement uit te laten groeien. 

Echte racehelden waren ingevlogen; de Witte Reus en Theo Bult. 

Zelfs was men er in geslaagd om Jaap Timmer het commentaar te laten verzorgen, zoals alleen hij dat 

kan, als een wandelende encyclopedie. Het voelde erg vertrouwd, dat wel. 

De training ging prima, het was een lust om op zulk 

een baan te rijden. Er was een grote groep 750 ers, 

dat maakt het extra leuk. Ondanks de lange baan was 

er voor het publiek genoeg te zien, zo.   

Maar dan de 1
e
 manche. In de fuik begonnen de 

eerste druppels al te vallen en toen we van kiet 

gingen barstte de hemel open en kwam het met 

bakken uit de lucht. Met flinke windstoten erbij om 

het extra moeilijk te maken. 

Ik had er rekening mee gehouden maar stiekem 

gehoopt dat dit niet zou gebeuren. 

Wel dus. 

Nou ja, dan het beste er dan maar van proberen te 

maken. Dat lukte wonderwel en op een gegeven 

moment begon ik er zelfs aan te wennen. Er viel best 

zo te rijden eigenlijk. De banden hadden meer grip dan ik me van vroeger kon herinneren. 

Voor het publiek was het wat minder en toen ook nog een paar 

rukwinden de paraplu’s de lucht in probeerden te trekken haakte het 

merendeel af.  

Terug op het rennerskwartier trof ik mijn sleutelmaatje naast een 

volkomen verwoeste tent aan. Enkele lieden hadden hem nog 

geprobeerd te redden maar dat was ze – zo te zien –niet erg gelukt. 

Mijn doorweekte motorpak heb ik dus in de regen uit moeten 

trekken, net als m’n laarzen die vol water stonden. Daarna een tijdje 

in de bus geprobeerd weer mens te worden.  

Bij de aanvang van de tweede manche was het weer droog en iedereen was er op gebrand nou eens wat 

leuks te laten zien. 

Dat pakte echter anders uit.  

De vlag ging omhoog en iedereen knalde weg, tot 

meteen daarop tot mijn ontzetting vlak voor mij iemand 

op de grond viel… en nog een. 

Remmen uit alle macht en met een paar kapriolen op de 

motor kon ik er nog net langs komen. 

Eigenlijk was ik al een plek aan het zoeken om met zo 

min mogelijk schade te gaan vallen. 

Gelukkig niet nodig, maar wel even schrikken zeg. 

Toen ik even omkeek zag ik dat het Gijs van Hesteren 

was. De ronde daarna zag ik zijn motor ook, die was 

behoorlijk gehavend en ik vreesde het ergste. Later heb 

ik hem even opgezocht toen hij ook van de schrik zat te 

bekomen. Zijn grote lijf deed behoorlijk zeer en later bleek hij een rib te hebben gebroken en er zat een 

scheurtje in zijn duim. Ik vond het sneu dat juist hem, die op het rennerskwartier altijd voor iedereen een 

bemoedigend praatje heeft, dit moest overkomen.  

Het rijden zelf ging fantastisch en het was genieten met volle teugen. Wat een prachtige baan. 

Eigenlijk duurt het allemaal veel te kort. 

 



 

 

 

Naast mijn bus stond Robbie Wagemakers, de zoon van Jan, ook zo’n held van vroeger. 

Iemand anders reed op de Egli-Honda van Jan en ik vroeg Robbie waarom dat Jan zelf niet mee reed.  

Hij vertelde dat een vreselijke ziekte Jan te pakken had en dat rijden niet meer ging. 

Jan kwam wat later ook en eigenlijk had ik hem ook aan willen spreken, maar toen ik hem zag zakte de 

moed me in de schoenen. Hij zag er heel anders uit dan het jaar ervoor toen ik hem in Oss had gezien bij 

de 3-uurs race.  

 

 
 

Tegen het einde van de series belde mijn vrouw. Ze was naar een kennis die in het ziekenhuis lag met 

dezelfde ziekte, hij had zijn naasten bij zich geroepen. 

Daarom zou ze erg laat thuis zijn en aangezien we veel dieren hebben die ook ’s avonds nog een keer eten 

moeten hebben, moest ik de belofte om bij de prijsuitreiking te zijn meteen al breken om haar werk over 

te nemen. 

Dat alles wierp wel een schaduw over de rest van de dag. 

Toch zal ik dit evenement, dat zo geweldig georganiseerd was, altijd bij me dragen als een prachtige 

herinnering.  

Misschien volgend jaar weer? 



Dan is het eindelijk in Dodewaard. 

 

Ik had de Laverda bij de Bruyn Tweewielers in de etalage gezet. Niet om te verkopen natuurlijk, maar om 

al vast publiek te trekken voor de racedemo die de zaterdag daarop zou plaatsvinden. Of dat niet goed 

gelukt is of wellicht dat het aan de kou van die zaterdagmorgen heeft gelegen, weet ik niet, maar toen die 

ochtend stonden er niet erg veel mensen langs de baan. En koud was het, potverdorie. Met omkleden voor 

de trainingen kon ik mijn handen van de kou nauwelijks bewegen. Maar goed, toen de eerste 

motorgeluiden weerklonken was alle ellende gauw vergeten en vol goede moed werden de eerste ronden 

van de training gedraaid. 

Dat viel tegen! Het jaar daarvoor, toen ik voor de eerste keer kennismaakte met het SAM demogebeuren 

in Dodewaard leek het zo gemakkelijk. Het ontlokte me toen de kreet tegen kennissen; ‘dat zou ik ook 

wel kunnen’. 

Er zaten echter een paar tricky bochten in de baan 

waar de – te zware  - Laverda maar moeilijk 

doorheen was te manoeuvreren. En ik had nog wel 

de onderste aansluiting van de schokdempers 2 cm 

omhoog gebracht om de geometrie aan te passen 

zodat de motor meer op z’n kop zou staan. Ook ben 

ik bij Gijs van Dijk in Driebergen een 2 tanden 

groter achterkettingwiel gaan halen om de 

trekkracht wat meer onderin te krijgen. Dat alles 

hielp wel, maar niet genoeg. Ik moest er alles aan 

doen om sommige bochten door te komen, maar 

toen het achterwiel een paar keer een stapje opzij 

had gedaan vond ik het welletjes. Ik wilde ook nog 

heelhuids thuiskomen. 

 

  

 

Later op de dag kwam de zon er door en zag je overal in het rennerskwartier de coureurs vrolijker 

worden. Mijn maatje Hugo en ik werden door zijspancoureur Geert Knevelman gevraagd om zijn zijspan 

aan te duwen. Dat viel nog niet mee, even sloeg hij aan en toen meteen weer af. Zo schoot ik meteen door 

de vaart van mijn eigen lijf de zijspanbak in. 

In tweede instantie lukte het wel. 

Voor de tweede manche moesten we weer aan de bak 

en toen ging het net weer anders. Het zijspan kwam 

vrijwel meteen tot leven en schoot onder mijn 

handen weg. Nu dus plat om m’n bek op het asfalt. 

Gelukkig had ik de raceoverall aan toen ik op een 

schouder landde maar was wel vergeten 

handschoenen aan te doen die ik de eerste keer wel 

aan had. Nou ja, klein schaafplekje dus. Deze demo 

afgesloten met een vijfde plaats. Wel erg lekker 

gereden. 

 

Geert Knevelman 



Overasselt, maar nu op zondag. 

 

Het weekend erop trokken we naar Overasselt, aan de A73 bij Cuijk. 

Het weerbericht was somber maar daar merkten we hier niks van. Een prachtige blauwe lucht bijna heel 

de dag en op zo’n racedemo-dag is dat mooi 

meegenomen.  Bij de training bleek meteen al dat 

waar ik voor gewaarschuwd was terecht bleek. De 

baan was erg smal en onoverzichtelijk. Gelukkig 

had ik de goede raad niet in de wind geslagen en 

voor alle zekerheid het originele Laverda-stuur  

gemonteerd. Dat bleek erg goed van pas te komen 

omdat je dan wat meer rechtop zit en de situatie 

beter kunt overzien. Ook kon ik zo de motor beter 

de bocht in “duwen”. Het voorkwam echter niet 

dat aan het einde van de training, bij het terug het 

rennerskwartier oprijden, ik de motor op een stuk 

mul zand onderuittrok. En natuurlijk nooit meer 

overeind te krijgen. Gelukkig schoten meteen vele 

helpende handen toe  en de schade bleek achteraf 

wel mee te vallen. Wel een deuk in m’n ego, 

natuurlijk. En de opmerking van zijspancoureur 

Marcel Merkx dattie thuis nog wel een crosser 

voor mij had staan als ik persé het zand in wilde.  

De beide manches verliepen prima en vooral de 

tweede, toen ik wat meer aan de baan gewend was bezorgde me dikke pret. Wel moest ik in de bochten de 

hele baan gebruiken, soms zelfs iets meer. Vooral het krappe bochtje voor de finish lukte soms alleen via 

een stukje gravel ernaast, werk daarna voor de veegploeg. 

Er was die dag best wel veel publiek en de oude Laverda trok nogal wat belangstelling. Vooral van 

mensen die er vroeger ook een hadden gehad of nog een hadden. Iemand vroeg zelfs of ik er even op 

wilde gaan zitten voor een mooie foto. Ik voelde me soms net een oude raceheld. Genieten!!  

Wat ook leuk was dat de mensen waarmee ik had staan praten, in de uitloopronde van de race 

overduidelijk voor mij stonden te applaudisseren. Nog meer genieten. 

 

Na afloop bij de prijsuitreiking even een babbeltje 

gemaakt met Henk Miedema, de omroeper. 

Wat die man allemaal verzint tijdens zo’n dag, 

ongelofelijk. Ik besefte natuurlijk wel dat hij toch de 

hele dag vol moet zien te praten, een knappe prestatie 

eigenlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

     Henk Miedema 

 

 

De rit terug naar huis duurde ook niet lang, dus alles bij elkaar weer een geweldige SAM-dag. 



Op naar Elst. 

 

Thuis had ik van tevoren nog gauw even van stuur gewisseld omdat ik op Internet gezien had dat de baan 

in Elst behoorlijk wat ruimer was dan de vorige. En dat klopte inderdaad. 

De avond ervoor was er (ook door de SAM) een drie-uurs race georganiseerd. 

Daarom stond alles rond de baan al helemaal klaar en hoefde niet meer opgebouwd te worden. 

Het weer was weer prima. Er waren ook een paar rijders van de Endurance gebleven om samen met ons 

in de 750cc klasse te rijden, waaronder een paar Harley Davidson 

machines. 

Later zou ik met bewondering zien hoe hard die lui daarmee nog 

rond gingen. 

Bij de inschrijftent stonden nog een paar lui te morren omdat er 

de avond tevoren met de inschrijving van niet aangekondigde 

rijders iets de mist in was gegaan. Altijd jammer, zoiets. 

De training duurde eigenlijk te kort, ik kreeg de baan niet goed 

onder de knie. 

Aan het einde van het eerste rechte stuk na de start zat een vrij 

grote verzakking in de weg. 

Bij de eerste ronden die vrij rustig begonnen had ik dat nog niet zo in de gaten. Later, als ik dan aan ging 

zetten en daar vrij hard overheen reed sloegen de voor en achtervering met een harde klap door. 

Schrikken…Niet zo zeer van de klap, maar het idee dat de motor daar kapot door kon gaan vond ik erg. 

Mijn liefde voor techniek remde het enthousiasme danig af. 

Dat moest anders, ik probeerde er aan de rechterkant van de baan omheen te rijden, maar vlak erna volgde 

een krappe bocht naar rechts die ik dan niet meer goed kon nemen. 

Ook in de eerste manche speelde deze situatie mij behoorlijk parten; ik kwam niet goed in mijn ritme. Pas 

aan het einde van de rit begon ik het een beetje door te krijgen. Dan komt de finishvlag eigenlijk veel te 

snel. Helemaal onder het zweet heb ik toen mijn pak uitgewurmd. 

Even laten bezinken en bedenken hoe ik het de tweede manche zou aan pakken.   

Voor de rest viel het op hoe hard 

sommige Endurance-rijders 

rondgingen. Op sommige plekken 

vlogen ze me voorbij of ik stilstond. 

Ik had plannen voor volgend jaar om 

ook eens een 3-uurs mee te rijden. 

Die zet ik nog maar even in de 

koelkast. Het snelheidsverschil is te 

groot. Of ik moet iets vinden om de 

motor volgend jaar wat harder te laten 

lopen. Hij is nu tenslotte nog 

helemaal standaard en voor zo een 

nog langzaam ook.  

In de tweede manche ging het een 

stuk beter, het ritme zat er meteen in 

en ik kon wat dingen gaan 

uitproberen. Iets platter door de bocht, een andere versnelling misschien… 

Achterin de baan zat een kruispunt met een behoorlijke verhoging, die noemden ze “de jump”. Je kwam 

daar los en vloog dan een stukje door de lucht. Dat was wel leuk maar het neerkomen daarna ging minder. 

De Laverda schudde behoorlijk. Ik heb wel een stuurdemper om dat wat op te vangen, alleen lag die 

natuurlijk thuis. Volgende keer maar eens proberen. 

Al met al behoorlijk onregelmatig gereden en ik kwam dan ook niet voor bij de eerste 6. 

Het begint nu eigenlijk op te vallen dat – omdat ik de banen helemaal niet ken – de eerste manche meestal 

de mist in gaat. Daarna gaat de tweede wel beter. Elke keer zijn daar ook weer die specifieke dingen per 

omloop waar je op moet letten. Ik zal dit verslag volgend jaar tenminste nog eens doorlezen om al vooraf 

te weten hoe de voorbereiding beter kan. 

 

Ik ben nog steeds blij dat ik hieraan mee ben gaan doen, het blijft genieten. 



Elburg dan… 

 

Deze week heb ik benut om de vering eens flink aan te pakken. Ik vind het zo vreemd dat anderen met 

een vergelijkbaar zware motor blijkbaar niet zo’n last hebben om de hoek om te gaan. Aan het begin van 

het seizoen had ik bij HK Suspension in Tiel een paar progressieve voorvorkveren gehaald, speciaal voor 

deze Laverda, in de vork gedaan en er verder geen acht meer op geslagen. Aan de voorkant leek ik 

meestal geen problemen te hebben. Tot Elst dan. 

Dat doorslaan van de vering moest ergens door veroorzaakt worden. Daarom heb ik eens opgemeten 

hoever de doorzakking was in statische toestand. 6 centimeter! Veel te veel. 

Twee of zo zou  mooi zijn geweest. Gauw even een paar opvulbussen gemaakt en bovenop de veren 

gelegd. Het vastdraaien van de vorkdoppen ging wel wat moeilijker nu, maar goed…. 

De achtervering dan. Ik was het al lang met mezelf en ook anderen eens dat de achterschokkers op zo’n 

Laverda niet mooi staan. Veel te rechtop. Dus daar moest meteen maar 

iets aan gedaan worden. Flink wat slijpen, proberen, weer slijpen later 

kon ik de motor naar mijn sleutelmaatje Hugo brengen. Hij heeft een 

perfect lasapparaat waarmee de zaak eigenlijk daarna zo gepiept was. 

Toen thuis nog even wat verf erop en klaar was kees. 

Het oogde gelijk veel mooier, de veren in dezelfde schuinte als de 

achterste framebuis en de achterkant van de motor weer anderhalve 

centimeter hoger. 

  

Nou maar eens kijken hoe deze “setup” in Elburg ging werken.   

Prima dus! 

Het was (weer) een stralend mooie dag, waar we bij SAM patent op lijken te hebben dit jaar. 

Ik had eigenlijk verwacht dat er meer mensen naar Spa Francorchamps 

zouden zijn afgereisd zoals ik in voorgaande jaren ook steeds deed, 

maar dat viel erg mee. 

De meesten waren er gewoon, zelf rijden is blijkbaar toch leuker dan 

kijken. Ik zou graag nog een keer zelf op dit circuit hebben gereden 

maar dat is bijna onbetaalbaar geworden. 

 

 

De training dan; ik voelde meteen het effect van het 

aanpassen van de vering. 

De Laverda ging veel soepeler door alle bochten. Nog niet 

net als een moderne Japanner, daar zat ook zoveel jaren 

van ontwikkeling van de geometrie tussen, dat poets je niet 

even gauw weg. 

De gemiddelde groep die ik normaal gesproken altijd had 

moeten laten gaan, kon ik nu bijhouden. Pfffttt……gelukt. 

En weer was het dus enorm genieten. Zelfs de eerste bocht 

na de start waar we door Evert Welvaart voor 

gewaarschuwd waren verliep vlekkeloos. Na het eerste 

deel een tikkie terug en heerlijk plat er door heen. Klein 

beetje ernaast hangen nog. Klein nadeel vond ik de 

lantaarnpaal die precies daar stond aan het einde van de 

kromming, het leek wel een magneet. 

Tussen de oren dan. 



 Tijdens de sessies van de zijspannen zijn we 

naar de kortste bocht gaan kijken. Prachtig 

om die mensen daar bezig te zien, de een nog 

gekker dan de andere….. 

Petje af hoor. Marcel Merkx had Tamara de 

Vos zover gekregen dat ze bij hem in het 

bakkie kroop en het ging haar prima af. En 

ook Marcel had het – zo te zien  - prima naar 

zijn zin. Ze gingen er echt voor. Er waren 

deze keer trouwens opvallend veel 

zijspannen. Vroeger, als we naar de TT op 

Assen gingen was het altijd zaak om, als de 

zijspannen gingen rijden, huiswaarts te 

keren, er was meestal toch niks aan. 

 

 

 

 

 Maar als je er zo dichtbij staat en die 

acrobatische toeren van de mensen in de bak zo 

goed kunt zien, is het gewoon prachtig.   

Eigenlijk heb je aan zo’n dag veel meer dan dat 

we vroeger met de “vrienden” naar de TT 

gingen. Hoop geld kwijt voor een kaartje en op 

de terugweg de laatste jaren nog veel meer geld 

kwijt aan alle bekeuringen. Mij daar niet meer 

gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou moeten we 4 weken wachten voor we in Soerendonk weer kunnen.  

 

 

 

 



Soerendonk, de lange rechte stukken… 

 

De pauze tussen  Elburg en Soerendonk heb ik benut om wat aan de achtervering te doen. Het was me 

opgevallen dat bij het remmen na een recht stuk – waar ik soms ook de achterrem bijneem – het 

achterwiel behoorlijk stuiterde en ik dus aan remvermogen moest inleveren. 

Omdat de Laverda niet zoveel vermogen heeft is het laat remmen nodig om de anderen bij te blijven. Een 

check van de achterdempers leerde dat het eerste inveergedeelte er nauwelijks tot geen demping meer 

was, het belangrijkste stukkie.. 

Dat moest dus beter. Na wat rondkijken op Internet en hier en daar eens kijken bij de mensen thuis is de 

keus gevallen op YSS. 

Betaalbare gasschokdempers die er ook nog eens goed uitzagen.  

En op maat gemaakt! Veer traploos instelbaar en de uitgaande demping een bereik van 72 klikken. 

Natuurlijk niet nodig, maar toch… 

Op het Net kwam ik bij het zoeken ook nog een paar goedkope clip-ons tegen. Ze waren van een Yamaha 

FZ geweest en zagen er niet uit. Wel hadden ze de goeie maat….38mm. 

Bij het ophalen had de man geen wisselgeld en de dichtstbijzijnde flappentap-kast was in een 

winkelcentrum dat al eerder was dichtgegaan. Wat nu? 

Heb ik nou zo’n betrouwbaar uiterlijk of bestaan er ook nog mensen die het 

goede in anderen weten te vinden…ik kreeg ze mee als ik het geld 

naderhand overmaakte. 

Dat heb ik bij thuiskomst natuurlijk als eerste gedaan, zo ben ik dan ook wel 

weer. Ik heb ze in de glasparelkast weer als nieuw gekregen. 

Op de racedag was het in de morgen al behoorlijk warm. Later werd het 

zelfs heet. 

Ik had s’morgens overwogen om de partytent mee te nemen, maar omdat ik 

deze keer alleen reisde besloot ik om het niet te doen. Dom, dom, dom. 

Dus zat er niets anders op dan zo hier en daar bij de collega coureurs een 

praatje te gaan maken om onder hun zijltje nog enige verkoeling te vinden. Dat is me trouwens uitstekend 

bevallen, dat praatje bedoel ik, dat moesten we maar eens vaker doen. Zo leer je mensen kennen. Heel 

gezellig. 

Het rijden was minder, dat merkte ik al meteen in de training. De baan bestond uit twee hele lange rechte 

stukken met aan het ene einde twee korte bochtjes en een chicane(tje)en aan het andere einde een stuk 

klinkers. Daar stond ook het meeste publiek.   

Halverwege de rechte stukken 

waren al mijn versnellingen al 

op. Het laatste gedeelte daarom 

met toptoerental in de hoogste 

versnelling en daarna hard 

afremmen om niet teveel te 

verliezen ten opzichte van de 

rest. Ik hoorde de motor razen, 

dat vond ie niet leuk. En ik ook 

niet, het deed zeer aan mijn 

technische hart. 

En het was nog wel mijn eigen 

schuld ook. De week ervoor had 

ik de kans om er een 

achtertandwiel met minder 

tanden op te leggen maar 

wellicht was dat niet nodig. 

Nou, in dit geval toch wel. Een 

goede leer voor de volgende keer. 

Na de training even rondgelopen op het rennerskwartier. Daar stond een aantal mensen om een gele 

Honda met iets wat eerst een volle racekuip was geweest. De hele onderkant was er van afgeslagen. 

Navraag bij een van de omstanders leerde dat er een aanvaring met een duif was geweest op volle 

snelheid. En het was nog wel de eerste keer dat we die jongen hier zagen. Wat zal die geschrokken zijn. 



 Over schrikken gesproken, tijdens de eerste 

race in de een na laatste ronde zie ik vlak na een 

kort bochtje Dick Nanninga juist uit een droge 

sloot omhoog kruipen. Zijn motor lag daar ook. 

Later verklaarde hij iets te laat geremd te 

hebben waarbij zijn voorwiel net een stuk 

plakplastic raakte dat je tegenwoordig overal bij 

kruisingen ziet. Een zwieper met voornoemd 

gevolg. Gelukkig mankeerde hij en zijn motor 

niet zoveel dat hij de tweede race niet mee kon 

rijden. Dat deed hij daarom dan ook met veel 

verve. 

 

 

 

Dick Nanninga, die overal de clown uit moet hangen, zorgt ook wel eens voor ongewilde sensatie. 

 

 

Ted Haanappel haalde met zijn 500 Guzzi allebei de 

keren de eindstreep niet. De eerste keer was in dat 

chicane(tje) dat hij onderschatte en op z’n bek ging. 

De tweede race lag hij ver voor de rest toen zijn 

bigend-lager het begaf. Allebei de keren zat z’n 

motor helemaal onder de olie. De dag daarop zou er 

een race zijn op Zandvoort en hij had ook 

ingeschreven. Toen ik hem daarnaar vroeg wees hij 

op een reserveblok dat achter in zijn bus stond met 

de mededeling dat dit hem een extra uur sleutelen 

zou gaan kosten, die avond. 

 

 

 

 

 

De nieuwe achterschokdempers bewezen meteen hun dienst. Aan het einde van het 2
e
 rechte stuk lag een 

treiter-verhoging, je kent ze wel met aan allebei de kanten een aantal witte strepen. Na een paar 

uitprobeerpogingen kon ik er later met volle snelheid overheen. De Laverda gaf geen krimp. Dat zou me 

met die oude fietspompen nooit gelukt zijn. Toch weer iets goeds toegevoegd dus. En ..o, ja…de clipons 

bevielen ook uitstekend. Het wordt nog wel eens een echte racer.  

 

Na een lange hete dag daarom onder het genot van harde muziek uit de jaren 80 maar weer huiswaarts 

gekeerd. 



Itterbeck, Duitsland…. 

 

De week voor de race weer wat in orde gemaakt om de motor er mooier uit te laten zien, een nieuw 

zadeltje, een tijdje geleden al bij Harrie van de Kruys gekocht. 

Een van de eerste type’s van Bimota die ze destijds verkochten om de Honda’s te “pimpen”. 

De kwaliteit van het polyester was niet zo best dus het was wel flink schuren en plamuren om het ding er 

een beetje redelijk uit te laten zien.   

Met de laatste resten blauw uit de speciaal aangemaakte 

spuitbus en de hele bus blanke lak erop ziet het er nu best wel 

mooi uit. Lapje neopreen erop en voilá. 

Itterbeck was een heel weekend, dus zaterdag de trainingen 

(2x) en op zondag de manches. 

Afgelopen week was ook de bus in orde gemaakt om in te 

kunnen slapen. Flink wat pas en meet en ook zaagwerk bij 

Hugo. 

Op zaterdagmorgen op weg met de cd-speler flink hard om in 

de stemming te komen. 

Dat had ik dus beter niet kunnen doen, daardoor miste ik de eerste de beste belangrijke afslag, de A50. 

Het om en terugrijden kostte 25 minuten. En ik had al niet zoveel speling. 

Maar goed, daarna een ritje van ± 1,5 uur dat ook al niet al te gladjes verliep. Die navigatieapparaten zijn 

meteen de weg kwijt als er ergens een omleidig is. 

Ik kwam aan op een militair terrein met veel oude gebouwen, ooit door Henny van der Most gekocht van 

de Duitsers om er een evenemententerrein van te maken. 

Toen bleek er een soort nachtzwaluw te broeden en ging de hele zaak niet door, vandaar dat het er nog net 

zo bijlag zoals hij het had achtergelaten. 

Wij waren er nu goed mee. Enig nadeel was dat je er niet in het (bos)terrein mocht staan met je bus. Evert 

Verhaaf kwam dat later meedelen, uiteraard net toen ik net met veel moeite mijn tent had opgezet. Om de 

SAM niet in verlegenheid te brengen verkassen naar de 

straat dus maar.  

De baan leek in eerste niet zo leuk maar viel acheraf heel 

erg mee. 

Vier lange rechte stukken door wat korte bochten 

verbonden en een prachtige lange bocht waar het publiek 

grotendeels stond. 

Wel hobbelig, ook op sommige crusiale punten. 

De vering van de Laverda slikte de kreukels in de weg, 

maar dit nieuwe zadeltje had nauwelijks comfort en dat 

voelde je. 

Van de andere kant kon ik er heel goed mee heen en weer 

bewegen om naast de motor te gaan hangen en dat 

voegde weer een extra dimensie toen aan de race-

ervaring. 

Zo kon ik Dick Nanninga nu goed bijhouden en zelfs een paar keer bijna voorbijsteken. 

Dat deed ik dan in de bocht voor het publiek waar we dan naast elkaar of zelfs driedubbel(er zat ook nog 

een Honda bij)voorbijraasden. Genieten, met volle teugen.   

Dat  het een race-weekend(dus over twee dagen)was betekende ook een overnachting. 

De eerste keer in de bus slapen was best leuk, eigenlijk. Zaterdagavond een beetje rondgelopen op het 

terrein waar nog diverse mensen allerlei dingen aan het doen waren. 

Otto Koeter was naar het ziekenhuis in Hardenberg gereden om Wido de Vries op te halen die al in de 

eerste training bij ons in de klasse in een vrij langzame bocht onderuit was gegaan. 

Het zag er best heftig uit toen ik er langs reed maar die avond bij terugkomst op het rennerskwartier had 

hij al weer het hoogste woord. 

Wel had ie z’n pols gebroken en liep dus met gips. Einde oefening. 

 

 

 



Ook was er iets van een feestavond 

georganiseerd met Erik Hulzebos 

maar die gezellige 

drankevenementen liggen mij niet 

meer zo. Daarom ben ik maar in de 

bus, bij het licht van m’n net in 

elkaar gefrotte led-verlichting, naar 

mijn eigen muziek gaan luisteren. 

Heel relaxt eigenlijk. De slaapzak 

was echter niet zo warm als ik 

gehoopt had, maar een kniesoor die 

daar op let.  

Op zondag kon ik daarom uiterst fit 

aan de wedstrijden beginnen. En dat 

ging dus prima. 

Voor mij mag Itterbeck volgend jaar 

weer en als we dan weer zo’n weer 

hebben….(3xweer).  

 

 

 

Deze combinatie trok in Itterbeck nogal de aandacht omdat we voor het eerst een vrouwelijke 

zijspancoureur in actie konden zien.  

Dit zijn “Ballie” de Haas en zijn dochter Ilse. Hier zit ze nog in de bak maar later zou het andersom zijn 

en reed Ilse en zat vader in de bak. 

Geweldig gezicht, omdat het zo apart is om een meid gedrapeerd over zo’n zijspan te zien liggen. 

Het rijden ging haar trouwens prima af. Voor mij mag ze vaker rijden. Volgens mij zie je zulke dingen 

alleen bij de SAM.



Aalsmeer, de dag na de 3-uurs race… 

 

De week voor Aalsmeer heb ik even de motor nog nagekeken, hij liep de laatste tijd niet meer zo goed 

stationair. 

Dat klopte ook wel, de uitlaatkleppen stonden veel te strak. Na afstellen en nog even de ontsteking 

controleren(die overigens nog steeds op tijd stond),  liep hij weer als vanouds. 

Het valt me wel op dat hij eigenlijk steeds beter gaat lopen. Dat zou betekenen dat hij eigenlijk nu pas 

goed “los komt”. Kan niet natuurlijk, omdat ie van 1976 is en dat is al een tijdje geleden. Of zou het toch 

komen omdat ik zelf nu het gas wat langer open durf te houden? 

Maar goed, naar Aalsmeer dus, waar we na enig zoeken zondagmorgen aankwamen. 

Een beetje bewolkte hemel, dat wel, maar het is de hele dag bijna droog gebleven en daaruit blijkt, dat de 

weergoden onze SAM, dat mag ik nu wel zeggen, eigenlijk het hele jaar al goed gezind zijn geweest. 

De trainingen verliepen prima, al viel er bij aanvang nog iemand met een dikke Bakker-fiets vlak voor 

mijn neus op z’n bek. 

Hij wilde wegrijden met een bijna stilstaande motor en dat gaat nou eenmaal niet, je moet wel wat gas 

geven… 

Ik ben de laatste keren ook niet meer zo zenuwachtig en gebruik de training daarom goed om de 

rempunten in te schatten en te kijken hoe anderen de bochten nemen. 

Later bekijk ik dan of dat beter of sneller kan. 

Omdat ik ook aan mijn conditie werk en al menige kilo ben afgevallen gaat het rijden steeds beter. 

Met diverse coureurs praten is ook heel leerzaam, sommigen verklappen je toch nog wel eens een 

geheimpje en als je dat dan goed opbergt tussen je oren, kun je daar naderhand veel baat bij hebben.   

De eerste race-manche besloot ik nu maar eens niet achteraan te gaan staan bij de start en meteen er aan te 

sleuren.  Dat pakte prima uit, helemaal vooraan stonden een paar dikke viercilinders die ik met geen 

mogelijkheid kon hebben maar voor de rest ging het voortreffelijk. 

Otto Koeter z’n BMW is wel een stuk sneller. Hij kwam me halverwege de wedstrijd voorbijzetten, maar 

hield achterin de baan wat in zodat ik bij kon blijven en ook enkele malen voorbij kon steken. 

Voor het publiek langs raasden we dan achter elkaar 

samen naar de volgende bocht. Geweldig.  

De tweede manche zag ik hem niet meer, maar hij vertelde 

achteraf dat hij hetzelfde weer had gedaan, alleen nu met 

Dick Nanninga. 

Ik zelf kon in die manche Harry Althof bijblijven wat me 

voordien ook nooit gelukt was. 

Er reed deze keer ook een MV-Augusta 750 America mee, 

een prachtige machine maar ik heb hem wel allebei de 

races gelapt, dus echt hard ging ie niet. 

 

 

 

Huib van der Ende met zijn “tieten”kuip. Zoiets krijg je 

alleen maar bij de SAM voor elkaar. Iedereen in mijn 

omgeving vond het prachtig. Zo ook de demonstraties met 

de racewagens en cross-auto’s. 

 Er reed zelfs een Parijs-Dakar truck mee in de pauze. Wat een spektakel, allemaal voor hetzelfde geld. 

 

Je snapt wel dat ook deze geweldige SAM-dag voor mij ook niet meer stuk kon. 

Onder het genot van een stevig jaren 80 muziekje al meejubelend weer huiswaarts gekeerd. 

 

Volgende week de laatste alweer….  



En dan de laatste, Oosterwolde…. 

 

Oosterwolde , waarvan iedereen vertelde dat dit niet zo’n mooie baan zou zijn vanwege het lange rechte 

stuk vlak na de start. Mijn 40-tands kettingwiel zat er op en een kleiner had ik niet. Dat zou dus weer 

tanden bijten worden vanwege dat toptoerental. 

Het pakte echter anders uit. De baan begon weliswaar lang met aan het einde een haakse bocht naar links. 

Daarna een paar mooie lange bochten en een paar korte erna. Toch een heel interessante baan eigenlijk. 

Maar wat leuker was, in een alles of niets gedachte (het was toch de laatste race) hield ik het gas op het 

rechte stuk gewoon helemaal open en wat bleek? 

Mijn motor was op topsnelheid sneller dan ik voor mogelijk had gehouden. Hij liep zo de motor van Gijs 

van Hesteren en zelfs die van Harry Atlhof voorbij. Daarna bij de haakse bocht deed Gijs het gas later 

dicht dus was als eerste bij de bocht. Toen dacht ik: laat ik mijn remmen ook maar eens stevig uitproberen 

en verdomt, dat lukte en later remde ik ze er ook nog uit ook. Geweldig. Weer wat geleerd.  

 

Ook Otto Koeter, wiens motor nog net even wat harder 

liep, moest nu echt moeite doen om me voorbij te 

komen. Daarna kon ik hem wel bijblijven omdat mijn 

bochtensnelheid iets beter is. En m’n remmen ook 

trouwens. Dat opent perspectieven voor volgend jaar. 

Ik verheug me er nu al op. 

 

 

 

Arie Middelkoop  en Otto Koeter als Hoofd-Piet en 

Hulp-Piet bij de Keuringsdienst van Grote Waarde(n). 

 

 

 

 

Wat ik wel erg vond was dat Evert Welvaart eerder die week een hartaanval had gehad. 

Hij was er niet, maar Riet wel en dat vond ik toch wel bijzonder. Ze vertelde hoe alles gelopen was en ik 

kon alleen maar vaststellen dat ze ook in zulke situaties het hoofd koel gehouden had. Petje af, hoor…. 

Wat zou de SAM zonder deze mensen moeten? 

 

Ik stond in het rennerskwartier nu naast Marcel Merkx, 

zogenaamd als team LAVERDA. Ik mocht ook 

gebruikmaken van zijn “hospitality- tent”.  

Hij heeft nu een SFC-kop op zijn zijspan zitten maar heeft 

nog steeds problemen om de motor goed af te stellen. Zijn 

bougies kwamen steeds spierwit uit de strijd en toch had hij 

er erg grote sproeiers in zitten.  

Onbegrijpelijk. 

 

 

       Marcel. 

 

Klein incidentje nog; de allerlaatste ronde zijn we (de 750 klasse) nooit meer afgevlagd. We werden er na 

de laatste ronde al vóór de finishvlag uitgehaald. In sprookjesland zou men zeggen: ‘En als ze niet gestopt 

zijn dan rijden ze nu nog’. Volgens mij stonden er een paar mensen niet helemaal op te letten. 

Maar het was door het olie-incident in 500cc al behoorlijk laat geworden en iedereen wilde natuurlijk 

naar huis. 

 

Gelukkig is mijn LAVERDA dit jaar heel gebleven. Sterker nog, hij heeft eigenlijk geen klap verkeerd 

gegeven en begon de laatste tijd steeds beter te lopen. 

Mogelijk kan ik tijdens de winterstop nog wat aanpassen om hem een pietsje harder te laten accelereren. 

Dan ben ik helemaal tevreden want het rijwielgedeelte werkt nu perfect. 



Afsluiting.. 

 

Zo terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik alleen maar concluderen dat het besluit om ook maar eens 

mee te doen een fantastische ervaring heeft opgeleverd.  

Dat dit juist bij de SAM moest gebeuren lag voor de hand; ik heb een 750cc en ergens anders mag je dan 

niet meerijden. 

Ik heb er in ieder geval geen seconde spijt van gehad. Het was eigenlijk een aaneenschakeling van 

gelukkige gebeurtenissen. Ook de gezelligheid onder de coureurs onderling is iets wat ik in al die jaren 

van motorsport,  zowel van mijzelf als van mijn zoon Mike in zijn motorcross en supermotard-periode,  

nog nooit was tegengekomen. Je ziet iedereen gewoon genieten. 

Men gunt elkaar ook iets, waar kom je dat in de huidige maatschappij eigenlijk nog tegen? 

Nu is het afgelopen en volgt er nog een feestavond. Dan is een geweldig jaar voorbij. 

Maar reken er op dat ik er volgend jaar weer bij zal zijn, dit gaan we nog eens een keertje over doen. 

Bedankt voor het lezen en wellicht komen we elkaar ergens op een baan wel weer tegen. 
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