
Op zondag 10 april 2011 is het weer zover. Het gaat 
weer gebeuren, de zijspannen komen weer langs op ons 
circuit t Kötterbos. Natuurlijk weer vergezeld door de 
quads en het geweld van de MX 3 motoren. Een hele 
dag vermaak voor jong en oud.Naast onze plaatselijke 
favorieten verschijnt de gehele landelijke top.  Naast de 
nieuwe zijspankampioen Bakx, komt wereldkampioen 
Willemsen en natuurlijk onze eigen clubrijders Marcel 
Grondman en de gebroeders ”dakgoot” Rouwenhorst. In 
de MX3 rijdt Daimler Eijsink en Ingo ten Vregelaar komt 
uit in de quadklasse. Het kan bijna niet anders of er ver-
schijnen clubrijders op het podium.

Naast dit geweldige crossspektakel is er volop te zien 
en te doen rondom het circuit. Een springkussen, mini 
quads, oude legervoertuigen en natuurlijk in onze tent 
“de ster van Twente” met volop piratenmuziek voor een 
gezellige sfeer

Entree €15, = incl parkeren en boekje
Jeugd t/m 15 jaar GRATIS entree

Zonder jeugd geen toekomst. Dit bekende gezegde geldt 
zeer zeker ook voor de HAMC. Om de jeugdmotocross 
te promoten staat de koninginnedag in het teken van de 
jeugd. 
Een dag waarop kan worden proefgereden op een mi-
niautomaat, maar waar je ook op een pony kunt rijden, 
waar een springkussen is, je geschminkt kunt worden of 
een rondje kunt maken bij Jan ten Thije in zijn originele 
kampioenszijspan. Naast dit alles is er ook een jeugdtrai-
ning voor de rijders met een eigen crossmotor. Dus kom 
kijken op het circuit er is genoeg te doen.

Toegang en parkeren gratis

ONK zijspannen, 
quads en MX3 2011

Zondag 13 november 
4x4

Zaterdag 30 april
koninginnedag jeugd

Eenmaal per jaar worden de grote mensen weer als 
kinderen. Ze staan weer in de regen en modder te spe-
len met hun speelgoed. Alleen niet meer met de driewie-
ler, skelter of trapauto maar nu met hun 4X4- voertuig. 
Altijd weer geweldig om mensen breed lachend door de 
grootste sporen en de diepste gaten te zien rijden. Een 
dag waarop de auto’s worden gebruikt waarvoor ze zijn 
gemaakt, “terreinrijden” Leuk om naar te kijken en zeker 
leuk om mee te doen.

Toegang en parkeren gratis
Meerijden is niet kosteloos.
Voor info zie onze site
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Wilt u een keer op een unieke wijze een crosswedstrijd 
meemaken dan is dit uw kans. Rustig beginnen met een 
kopje koffie in de VIP tent, gevolgd door verschillende 
wedstrijden met kampioenen en plaatselijke favorieten. 
Tussendoor kunt u in de VIP tent genieten van een hapje 
en een drankje. Ook kunt u naar het kinderparadijs of 
kijken naar andere bezienswaardigheden. Wellicht komt 
u uw favoriet tegen en hoort u zijn belevenissen uit de 
eerste hand.
Een dagje HAMC is een dagje uit voor het hele gezin.
Bij het VIP arrangement hoort natuurlijk de entree, een 
parkeerplaats en een programmaboekje met allerlei infor-
matie.

De prijs van de kaarten is 50 euro per stuk 
   Voor opgave kijk op 

    en klik op VIP kaarten 
U kunt de kaarten daar online reserveren

Hier kunt u ook meer te weten komen over 
andere sponsormogelijkheden

Cross 
agenda
za 12 maart 1e Club cross 
za 19 maart jeugdtraining
zo 10 april KNMV Open Nederlands Kampioenschap
   Zijspannen, MX3 en Quads
za 30 april Jeugd trainingsdag / familiedag
za 07 mei 2e Club cross 
za 21 mei Uitwisselingswedstrijd 
zo 22 mei Nationale motocross (KNMV)
za 09 juli 3e Club cross 
zo 10 juli  Veteranencross 
wo 24 augustus jeugdtrainingsmiddag
za 27 augustus beginnerstraining 
za 10 september Keep them rolling
zo 11 september Keep them rolling
za 24 september Brommercross
za 0 1 oktober reservedatum Club cross 
wo 19 oktober jeugdtrainingsmiddag 
zo 13 november 4x4 wedstrijd te St.Isidorushoeve

2011H.A.M.C.
St.Isidorushoeve

“H.A.M.C. altijd wat te beleven’’
Twijfel je bij slecht weer kijk dan op

www.hamc.nl

De veteranen zijn eigenlijk de iets oudere jeugd. Ze 
komen niet alleen om te winnen, maar vooral om een 
dag “schik” te hebben Ze rijden met motoren, waarvan 
de meeste jongeren het bestaan al niet meer kennen oa 
Ossa, Matchless, CZ en Hedlund. Voor de organisatie de 
meest relaxte dag van het seizoen.Voor 
de toeschouwer leuk om te kijken naar 
motoren en rijders, en om de techniek 
uit vervlogen tijden te ontdekken. Er 
wordt de tijd genomen voor een praatje. 
Maar gaat de helm op en valt het start-
hek dan wordt er wel serieus gas gege-
ven want het zijn en blijven crossers. 
En crossers willen altijd winnen 

Toegang en parkeren gratis

Zoals elk jaar houden we in 2011 weer een competitie 
voor crossmotoren waarin in elke klasse weer om het 
clubkampioenschap wordt gestreden. Dit is de rijder 
of rijdster die zich in zijn of haar klasse de beste mag 
noemen.De beste is niet altijd de snelste maar de rijder 
die altijd meerijd, dit zo constant mogelijk doet en zon-
der mechanische pech. Dit zijn de wedstrijden waarin 
de sfeer ouderwets is en waar de olympische gedachte 
geldt. Meedoen is belangrijker dan winnen. Zeker het 
vermelden waard zijn onze allerkleinsten de miniauto-
maten, die hun niet geringe rijkunsten laten zien.Voor de 
oplettende toeschouwers is het ook gaaf om te zien dat er 
steeds meer meisjes en dames meerijden en dat echt niet 
alleen aan de staart van het veld. Ze staan dus met recht 
hun mannetje.

Toegang en parkeren gratis.
Voor data zie de crossagenda in dit boekje

Een zo goed mogelijk geprepareerde brommer, twee rij-
ders en 6 uur continu rijden. Een slijtageslag voor zowel 
de brommer als de rijders. Dit is een korte samenvatting 
van de langste wedstrijd van de HAMC. Elk jaar zijn ze er 
weer, meer dan 100 teams in diverse klassen. Met maar 
1 doel, zoveel mogelijk ronden te rijden in 6 uur. De 
teams bestaan uit een mix van jong en oud en van beide 
geslachten. Hier worden met recht de mannen van de 
jongens gescheiden

Toegang en parkeren gratis
Aanvang 11 uur 

Veteranen

Clubcross/uitwisseling

Zaterdag 24 september 
Brommercross

VIP KAARTEN

www.hamc.nl
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