
KNMV Jeugd Regio Wedstrijd Groep A
Zondag 19 juli is in de Hoeve de KNMV jeugd Regio Wedstrijd gehouden. Een aantal jongens
en meisjes van de Hoeve reden hierin mee. Om er een aantal bij naam te noemen: Jordy van
den Dolder, Jeffrey Buitenhuis, Romano Rorije, Gerrit Hilberink, Maikel Tijhuis-Trutmans,
René Bokkinga, Patrick Tuin en nog veel meer. Allemaal hebben ze vandaag een knappe
prestatie neergezet. Een aantal van deze jongens en meisjes van onze vereniging heb ik een
aantal vragen voorgelegd en hieronder kun je lezen wat zij hierop antwoorden.

Veel lees en kijkplezier.

Naam-klasse-leeftijd 

Patrick Tuin # 9 - 50 CC -
6 jaar.

Vindt je het leuk om de KNMV wedstrijden te
rijden: 
Ja, ik vindt deze wedstrijden spannend.

Hoeveel wedstrijden heb je dit jaar al 
gereden voor de KNMV: 
Ik heb al 4 wedstrijden gereden

Wat was je beste resultaat:
De 3e plaats.

Hoe vindt je de verschillende banen: 
Allemaal heel erg mooi

Neem je altijd veel fans mee:
Als antwoord kreeg ik een volmondig Ja, Freddy,
Opa Harry, Oma Louise, Benjamin. Maar ook
nog papa, mama en m´n kleine zusje Melissa.
Z´n trouwste fans.

Wat is je mooiste herinnering tot nu toe: 
Hier moet hij nog even over nadenken en dan
komt het. Z´n eerste beker, deze heeft hij
gewonnen in Lichtenvoorde.

Wat vond je de mooiste baan en wat de moei-
lijkste baan: 
De Hoeve vindt hij het mooist, tenminste als je
de hele baan mag rijden zoals vandaag. En
Ermelo vindt hij maar helemaal niks.

Wie is je idool: 
Stefan Sword en niet te vergeten z´n grote neef
Nick Tuin.

Doe je ook nog aan andere sporten behalve
motorcross:
Ja, hij zwemt ook nog

Stand van vandaag: Totaal is hij als 4 ge-
eindigd. Klasse hoor, dat doe ik je niet na.

De start van de 50/65 CC



Naam-klasse-leeftijd

Damien van Erkelens
# 15 - 50 CC - 7 jaar.

Vindt je het leuk om de KNMV wedstrijden te
rijden:
Ja, en vooral als ik eerste wordt.

Hoeveel wedstrijden heb je dit jaar al gere-
den voor de KNMV:
Ongeveer 8

Wat was je beste resultaat:
De eerste plaats, 

Hoe vindt je de verschillende banen:
Heel erg mooi

Neem je altijd veel fans mee:
Ja, hééééél vééééél zelfs.

Wat is je mooiste herinnering tot nu toe:
Met de fiets plat springen in Dolle.

Wat vond je de mooiste baan en wat de moei-
lijkste baan:
De mooiste is in Joure en de moeilijkste vond hij
in Maagdenburg 

Wie is je idool:
Domme vraag, Jef Jansen natuurlijk

Doe je ook nog aan andere sporten behalve
motorcross:
Ja, ik zwem iedere vrijdag

Stand van vandaag: Eerste, dus Damien z´n
dag is weer goed.

Naam-klasse-leeftijd

Jeremy de Jager # 5 -
65 CC kl. wielen - 7 jaar

Vindt je het leuk om de KNMV wedstrijden te
rijden:
Ja, Mooi

Hoeveel wedstrijden heb je dit jaar al gere-
den voor de KNMV:
Ik weet het niet zeker maar volgens mij 7

Wat was je beste resultaat:
De vierde plaats

Hoe vindt je de verschillende banen:
Vet Strak

Neem je altijd veel fans mee:
Niet zo heel veel, maar soms komen Frank en
Manuela

Wat is je mooiste herinnering tot nu toe:
Meerijden met de KTM Supercross Challange in
december 2003 en dat ik mijn eerste beker won
op de 50 CC.

Wat vond je de mooiste baan en wat de moei-
lijkste:
Arnhem is een hele mooie baan maar naar
Ommen hoef ik niet meer. Daar ben ik met een
ambulance afgevoerd. Dat vond ik toch niet zo
heel erg leuk.



Wie is je idool:
Stefan Everts

Doe je ook nog aan andere sporten behalve
motorcross:
Nee

Stand van vandaag: vijfde, knap hoor

Naam-klasse-
leeftijd

René Bokkinga #20 - 
65 CC gr. wielen - 9 jaar

Vindt je het leuk om de KNMV wedstrijden te
rijden:
Ja, allemaal verschillende banen rijden, gaaf

Hoeveel wedstrijden heb je dit jaar al gere-
den voor de KNMV:
Even denken, 7 denk ik.

Wat was je beste resultaat:
Een plek op de zestiende (en die heeft hij van-
dag verbeterd met een vijftiende plek).

Hoe vindt je de verschillende banen:
Super

Neem je altijd veel fans mee:
Nee, meestal ben ik met mijn vader

Wat is je mooiste herinnering tot nu toe:

Dat ik met de trainingsdag in de Hoeve tijdens
het wedstrijdje aan het einde  tweede ben
geworden.

Wat vond je de mooiste baan en wat de moei-
lijkste:
Mijn mooiste baan is Heerde en de moeilijkste
vind ik toch Borculo.

Wie is je idool:
Jef Jansen natuurlijk.

Doe je ook nog aan andere sporten behalve
motorcross:
Nee

Stand van vandaag: vijftiende van de achtien-
de klasse hoor.

Naam-klasse-leeftijd

Maikel Tijhuis-Trutmans # 16 -
250 CC / 16 jaar

Ik vindt wel dat jullie moeten
weten dat hij nog maar vier jaar rijdt  (voor
mij was dit een verrassing, ik dacht dat hij al
jaren reed) en ook gelijk KNMV is gaan rij-
den. Hij deed aan fietscross en is via zijn
neef  toch maar overgestapt op Motorcross.



Ik vindt dat hij dan altijd een knappe prestatie
weet neer te zetten in de Hoeve. 

Vindt je het leuk om de KNMV wedstrijden te
rijden:
Ja, stomme vraag natuurlijk

Hoeveel wedstrijden heb je dit jaar al gere-
den voor de KNMV:
Ongeveer 4

Wat was je beste resultaat:
De 5e plaats.

Hoe vindt je de verschillende banen:
Grandioos, de variatie in banen is geweldig

Neem je altijd veel fans mee:
Mijn vrienden komen meestal wel kijken en mijn
ouders natuurlijk ook.

Wat is je mooiste herinnering tot nu toe:
De ik de hele tafelbult heb gesprongen. (Hoeve)

Wat vond je de mooiste baan en wat de moei-
lijkste baan:
De mooiste baan vond hij in Amsterdam, jammer
dat hij er niet meer is. En de moeilijkste baan is
toch Makkinga.

Wie is je idool:
Jerremy McCraht

Doe je ook nog aan andere sporten behalve
motorcross: Ja, fitness. Hij zal toch buiten het
crossen om nog iets aan zijn conditie moeten
doen.

Stand vandaag: Zevende (Klasse)

Naam-klasse-leeftijd

Nina Klink #2 - 85 CC kl.
wielen -
12 jaar

Ik wil bij haar nog wel even kwijt dat ik vindt
dat zij knap haar ´mannetje´ staat op haar
KTM. Ik heb groot respect voor deze jonge
dame, ik doe het haar niet na. En ze doet
totaal niet onder voor de heren in het veld.
Dat kun je wel zien aan de foto´s die ik van
haar genomen heb. Alleen jammer dat er zo
weinig dames aan deze sport meedoen.
Misschien moet Nina toch kijken of ze vrien-
dinnen kan overhalen om aan deze sport deel
te nemen. 

Vindt je het leuk om de KNMV wedstrijden te
rijden:
Ja, ik vindt alles leuk aan crossen, de snelheid
de competitie alles.

Hoeveel wedstrijden heb je dit jaar al gere-
den voor de KNMV:
Ongeveer 10 wedstrijden

Wat was je beste resultaat: negende

Hoe vindt je de verschillende banen:
Ja, ik vindt alle banen wel te gek, maar de harde
banen vindt ik het mooist.

Neem je altijd veel fans mee:
Nee niet echt, mijn ouders gaan wel altijd mee.
En als mijn zusje zin heeft gaat zij ook wel mee
om me aan te moedigen.

Wat is je mooiste herinnering tot nu toe:
Een negende plaats. Ik moest minimaal de 10de
halen om nieuwe crosslaarzen te krijgen maar ik
eindigde als negende. 

Wat vond je de mooiste baan en wat de moei-
lijkste:
Naar Ommen hoef ik niet weer, maar ik vindt
meerdere banen die erg mooi. De Hoeve,
Emmercompascuum enzovoorts.

Wie is je idool:



Mark de Reuver

Doe je ook nog aan ande-
re sporten behalve motor-
cross
Ja ik doe aan conditietrai-
ning (fitness)

Stand vandaag: zevende van de vijfentwintig,
ik vindt dit een knappe prestatie.
Ga zo door en laat je er niet onder krijgen
door de heren, jij hebt laten zien dat dames
net zo goed kunnen crossen als heren.

Ik wens jullie en alle andere leden van de
Hoeve die KNMV rijden nog heel veel succes
bij de KNMV Jeugd regio wedstrijden.

Iedereen die bijgedragen heeft aan deze dag
willen we bedanken. En ik heb ook nog één

vlagger gespot op de foto maar ook alle
andere vlaggers, ‘bedankt’.

Zonder jullie geen wedstrijden.

Foto’s: Eigen bijdrage en Claudia


