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280 jaargang, nummer 11 1 
I "DE KLINK" 

K w a r t a t a l u ~  van 
Circuit Park 
Zandvoort GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT' 

m w Circui t  Zandvoort 

Gelnkkig ben ik in de geIegenúeid geweeat om veel te r e h m  Ale iemaud dan ergem ter wereld vroeg - waar ik woonde, en ik antwoordde %I Zandvoort, a ueaside resort near Amsterdam in the Netherl11lids'' 
werd ik meestal nog steeds magad  aam&&em Wanneer ik dan toevoegde UThe DPrch Grand Prix 
'~omula  I", waa er onmiddellijk een blik van h e r k d g ,  waarna het gesprek enthowiast vervolgd 

I- werd. Bovenstamde zegt veel over de toegevoegde waarde die het circuit he& gehad en nog e d  heeft 
,voor de weddwijde promotie van Zaadvoort! 
(-L'[+; 1 1  

' f  = -  m 4  r'-pwl .d 

Uit rnijn kindertijd heb ik goede Het GOZ-bruut stond daar positief 
herinneringen aan de Grad Piki kgmover. Dan merk je dat eenieder 
Dat machtig g h i d  vanachter de 

I 

heel enthousiast is en v e d g e m  
horizon en niet te vergeien die gezel- Yoopt het uit & hand" 
lige drukte in het dorp tta afloop 
Dat ik vanwege "Zimmer miî Fruh --- p En m h& u mm bizondere u i ~  
stuck" tijdeli* op d e r  moest &pen in handen: een dubbeldik nummer, 
was b& spannend. D& +de ik geheel in kleur ui-, huis-aan- 
dan met mijn Dhky Toys, want geld Het circuit is naeer dan alleen mam huis verspreid en g w p d  door 
om naar de races te gaan was er nietaiet heel had rijden op een strook asfalt Circuit Park Zandvmrt. 
Toen de Crand Prix later live op tv op &d met dmmder het puin In dit nummer maakt u een reis door 
kwam, zette ik de buitendeur open van een vaItmid v e & b  tijd. ITet de tijd: van het stratencircuit in 1939 
bij de  star^ Indrukwekkend, zo op ciFcuitstaatmkvootveleandere naar het naoor@ circuit waar van 
de eerste m g  vwr de televisie, rnet sportieve evenementen d h& 1948 tot en met 1972 de Grand Prix 
dat o d & g d e  geluid via je pa,  w i h e a ,  motmraces en ook verreden w e d  en vervolgens - na 
a c h m i n  in de huiskamer, ludieke d v i i e i t e n :  shows met de g r d i g e  opknapbeurt - naar de 
er een Satwnusraket naar de maan gepimpte wagens, vaardig- perîcde van 1973 tot en met de laatste 
gelanceerd werd. hei&-, k2assieh automobielen Grand Prix in 1985. Dan komt de tijd 
En al spmk je nog geen vreemde taaì, m., enz. Mom, een gmrieerd van het vdmte. paroours iot aan de 
mrden als ~ ~ c h  of race -k p r o p m m  waar een breed publiek recente AlGP-hdenrsces. 
waren toch wel handig om te weien op afkomt en waardoor Zandvoort 
als je toeristen de weg moest wijzen. een a m t d d d j k  rekdoel is. En dat Een nadeel van m'n rijk historie is 

p u b i i e k i s z e m ~ V e l e d u i -  datjekeuzesmoetniiikenuit~enzeer 
h kmdjde van de suhtadë1e zenden per evenement. En om alleg in gevarieerd en ~ I o e d l g  aanbod van 
promotionele en hand& bijdrage de hand te houden M p h o e p  prachtig Wd Het accent in d m  
die hel circuit aan de Zandvwrtse +aan te worden op een paar do- uitgave- het historisch genootschap 
gememdap leirert is de productie M k  slechts een handjed l@ op de  EX& van de dkmte race 
van geiuid. Vmr sommiga is dit ~bq&idersddcetomdetoe tdaanheteidvandeGcarmdPrix. 
vaak m d j k  te verteren en zeker m m  van de enthousiaste b a d m a  
wameerdewinduitdevdeede in &e h te leiden. Wat wel iets Mede namens de sponsor van dh 
hoek komt. zegt over de mentaliteit en de positieve bijzoiadere nummer, Circuit Park 
De d i d e  h a l l ~  wat mogelijk sfeer md de circuitactiviteiten. Zandvoort, wens ik u v& kijk- en 
is om de wedstrijdgeluiden voor de leeswer. 
d i r a c t e e r o t m *  
tebeperken:erFverd&eenhele 
duinenrij opgewopen! Zand- 
kan haast niet. 

Bovmtaandehennneringenea 
~~ gaan door je heen, wanneer Peter Bhijs 
je besluit aan het zestigjarig j u b i h  h d d a c t e u r  "De Klink" 
van het circuit een Klink te wijden. peter.bluijs@oudzandvoort.nl 



CIrcult Zandvnart 

Vanaf de hoogste top, de 
Blinkert bij Kraantje Lek, 
giet deze mnaanbihter tram 
en trein met badgaeten naar 
Zandvoort gaan. Daar kunnen 
zij genieten van strand en zee, 
maar aok golfen, paardrijden 
in de duinen of tennis spelen. 

Wat deze poster uniek maakt is de 
afbeelding van bt stratencircuit. 
Deze stond tian de binnenzijde 
van een Zandwort-folder, 
uitgegeven door V.V.V. Zandwort, 
("Zandvoort-Bad, the &al 
heahh resort on the North 
Sea Coast") met de hotel- Bn 

~ n a ~ c ~ m r n & e s ,  inclusief 
de tarieven getdendvgorhet 
s&&n 1939. 
Het kid voor eeri kàmer in het 
mewt lwuew hotd, 
Het k t  Badhuis (Badii*plein, 
telef. 21411, was tijd- het 
"fiJ1 wwcmSf R 6,- p.p.pa. 



De laatste vooheLeidingea van de 
race. Mecaniciens in blauwe en 
witte ,OV&, eea ptieeagenî en 
een a d a i  genodigdSn (onder wie 
modieus d e d e  dames) lopen 
rustig tussen de wagens door. 
Een mecanicien schenkt uit een 
kan de laatste druppels olie in de 
renwagen. 
Het d toegestroomde 
publiek wordt. door een hele batterij 
luidsprekers peunformeerd. 
De race werd onder auspiciën van 
de N.A.V. (Nededandse Autosport 
Vereniging) verreden op 6 juai 
1960. 

De raceauto met nummer 3 is de 
F d  van Iu&e Ginher, daarmiar 
de auto van %i11 Ha en daarnaast 
&e van Graf Berghe win %B. 
Nummer 11 is de wagen van Jack 
Brabham - de bekende Caoper T45 
van de Cooper Car Company - die 
dat jaar wedkampioen w a d  en de 
race op Zandvmrt zou winnen. En 
in nummer 18 Miurice Trintigaant, 
in de door Scuderia Centro-Sud 
ingeschraven Coope~Masemti. 

60 jaar 
met eb en vloed 
Dit jaar viert het C k d t  Park Zaadvmrt het 60-jarig bestaan. 
Zee d e c d a  w a a h  het circuit regelmatig zware stomen heeft 
moeten doorstaan, of, om het eens treffend voor een 
te zeggen, constant te maken heeft gehad met eb en vloed, 
Misschien ie het wel de h l o e d  van de zee, wie zal het zeggen... 
Maar feit is dat het circuit, ondanks d e  tegenwind, er nog steeds 
is. En dankzij de inspanning van velen misschien wel &erker dan 
ooit. 

Als nationale autospo~ommodatie 
vertegenmiordîgt het Circuit Park 
Zandvoort niet ahen een belang 
op landelijk niveau. De uitstraling 
is internationaal, tot ver over onze 
landqpwen. Dankzij het circuit is 
"Zandvoort" een vertrouwde naam 
geworden bij autosportliefhebh 
over de hele wereld, en dís degene 
die bij toeval de mam YZandvoort" 
hoort, zal onwillekeurig de link met 
het circuit lemn, 
Mijmerend over de historie van ons 
circuit valt het me op dat ik er zelf 
ook alweer twintig jaar zit. In  al die 
jaren is het zeker niet gemakkelijk 
geweest. Hoe vaak was ik niet 
veel Iiever bezig weest met het 
ontwikkelen van nieuwe plannen en 
idee~n ten behoeve van het circuit 
en de sport dan met juridische 
prpoedures en politieke zaken? 

c i ~ ~ i t  a& 
Zandvoort 

Maar feit is wel dat we nu 
beschikken over een *d tem, 
een gezonde mdmeming en een 
p'achtige accommodatie met mooie 
internationale evenementen als 
de DTM en de A1GP en een goed 
nationaal raceprogramma We 
blijven er in dialoog met overheid, 
bedrijkleven en alie andere 
betrokkenen aan werken om de 
positie van ons circuit verder uit te 
bouwen en te verstevigen, Ik zie de 
toekomst dan wk met vertrouwen 
tegemoet! 

Hans Ernst 
C.E.O. Circuit Park Zandvoort 



Circus Zandvoort 
I 
I Gasthuisplein 5 

~ ~ ~ . ~ i r ~ ~ s z a n d v o o r t . n I  
023-571 8686 Freeentry 

Daily open from 10 a.m. til1 2 a.m. 
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i Bent u geïnteresseerd 
j in de historie van Zandvoort? 
: Staat u oympaahiQk tegeiiouer he4 b b u d  wam 
! 
I hst culWmle erfgoed van ams m? 
I 

I I 

ER .... mg gem lid van he4 Gmmmtschap "Oud Z a n M U  (G=)? 

I I 

I 

I 

i Meldt u zich dan nu aan! 
1 

1 

I 

i Het GO2 dm& naar een grolere Mmclkd van de Tij&m k k b i j d ~ d ~  
i gewhiedenis van Zandvm en hei IiwnrJBm van de bwWw.-trz m ~ d d i ~ ~ % i  eiaM 

i Mangstdling hiervoor. flttummid vmlomd. 

i Dat doet zij aw. doa. het uilgeven wn het kwanaalbild 6 dk slll.p'mw Pleeb<s E 'k9á per jaat (Mmm 
i "De Klink" en &I organimm vím meenlm ad-a 
i ,. Genaatschapavonden p r  jaar. 

4.060 m trottoirband, 
44,000 ma asfaltbetonwqdek 
en 6.000 m gewapend heton 
banden. 

De rioleering is uitgevoerd door 
de N.V. BOUW en Exploitatie 
Maatschappij "Santpoob': . te .c 

Santpoort. . . 
Gelegd zijn: 
5 km rioolleidingen met 
bijbehoorende klimschachren, 
straatkalken, spruitstukken, enz. 

Al deze werken zijn in 2 M maand 
gereed gekomen." 

De kosten vaor de a d e g  van de 
straten werden geschat op ruim 
fl 112.000,-, dit was exclusief de 
kosten voor de brug en de riolering. 



om n a i j  up te gemm ala lid mrí bet GOZ. 
I 

NP' 
- Circus Za~dvoort ='l: I 

a - 1  r-! 7 
I 

4 .  I 

asthuisplein 5;;.$y- . -.' A 

circuszandvoort.nI c I I 

23 -571 86 86 Free entry wr.+ 'F' 

i ~ a i l ~  open from 10 a.ni.till 2 a' 



Een paar eiIJPers 
h a l s  destijds gepubliceerd in 
het Haarlems Dagblad 

"Het grondwerk is  uitgevoerd 
onder leiding van den opzichter der 
Nederiandeche Heidemaa tschappij 
de heer H. Schaernakers. 
Verzet is plm. 40.000 m3 pond. 

De brug, die een breedte heeft 
van 16 meter, is door de 
fa. N. Cobelenz en Zonen te 

Haarlem gebouwd. Gebruikt zijn: 
500.000 steenen, 
50 ton staal, 
100 m3 beton en 
20 m3 natuursteen. 

De wegen zijn uitgevoerd daor 
de N.V, De Gemischlooze Weg 
te Heemstede. 
Verwerkt zijn: 
5.000 ton fnndeerings- 
materiaal, 
4.000 m trottoirband, 
M.000 m3 asfahbetonwegdek 
en 6.000 m gewapend beton 
banden. 

De rioleering ia uitgevoerd door 
de N.V. Bouw en Exploitatie 
Maatschappij "Santpoort" te 
Santpoorl. 
Gelegd zijn: 
S km rioolleidingen met 
bijbehoorende klimschachten, 
straatkolken, spruitsiuk ken, enz. 

Al deze werken zijn in 2 4% maand 
gereed gekamen." 

De kosten voor de aanleg van de 
straten werden geschat op ruim 
fl 112.000,-, dit was exclusief de 
kosten voor de brug en de riolering, 



De Races van 1939 
door Ger Cense 

Er is over deze races destijds veel geschreven en niet aiìeen b de 
plaatselijke pers; ook diverse landelijke bladen hebben aandacht 
geschonken aan het fenomeen AUTO - en MOTORRACES in 
Zandvoort. 

Om de sfeer van die tijd goed 
weer te geven heb ik een aantal 
krantenartikelen gevonden die VAN ZAND-VO ORT 
k h% staan. 1 De Minkcer van W-bat hmft . ,:: -, in de Zandvooasche CO-! I bij beschikking van 15 Ma& aan 
van maart 1939 de toestemming de Kaminklijk; k ede dan kc he Au- 

ramobiel Club toesteniming ver.. 
e v o  de snaihe-&jd 

de PrijS. vag.Zand$gq, wik 
.,d worden, g@oud& b$ Z a t e h g  
3 Juni C.E. bi, .keu. wegcircair, ge- 
v m ~ d  door de Br doh. hiczger- ' /  

$gaat, de Vmdellaan, de Nicolaas 
Beetslaan m de Van kmnepweg. 

- 
-11 I 

(Bij raaddduît van j a n d  M39 
d e n  be- atrstèn laaa =pi weg.) 

ALLES WERKT .MEE OM .PRgS V . -  SAN&FI&RT'TE I - 1. . 
DOEN SLAGEN ,-, 7 - F  - 

--.?. 

~IRCUIT ZXET ER X B W G  WIT 
3&wewi~rs rijs awdmtg JEBDF g&atP s p a ~ e d e ~  strijd . 

h& nator staan ach 

. . .. 

ka narter, die ieder ogenblik met k 

vlag het sein van verwek kan tie 
p e n .  Dsy vliegen ze weg, sscbtii- & ruit. nwtTen on&omdwlri~&aar is ' 

&,I huilend. en giereiid de eekte gewotdm. Precies *karglas &n de 
mcht door, -geien vd gas op het kam 8110et &U ook de-%rijd 

6 .. LL &A 



p: .rr, W""-, O 1, 'a- -3 , 

Het suggestieve door h m e r s  getekmde QQnkondg~aflclae.  



Op 3 juni 1939 werd voor het 
eerst een autorace gereden op 
hei stratencircuit. Dii bestond 

We kijken hier vanaf de tijdelijke Links het torentje op de latere Karel 
tribune die op de hoek van deze Drxirmanschool. 
straten geplaatst was. Uiterst De beveiliging bestond uit strobalen 

uit een 8-vormige lus en liep rechts, nog net zichtbaar onder de en inzet van militairen! 
voor een groot deel over de nu tribunekap, staat het Kurhaus. 
nog bestaande Van Lennepweg 
en Vondellaan. 



Het bìijkt te gaan om een oefenronde, men wilde v66r de eigenlijke - wedstrijd de spanning al een beetje beschrijven. 
De bant vervolgt: - 

Uit de kranten van toen blijkt clat 
het een toevalstreffer is geweest dat 
Zandvoort dit stratencircuit heeft 
ontwikkeld. Door de aapleg van de 
Vondelhm en de vtin Lennepweg 
gingen er stemmen op om daar 
wedstrijden w>ar auto's te houden. 
Burgemeester Van Alphen heeft 
uitdrukkelijk verklaard dat dit geen 
vooropgezet plan is geweest bij 
genoemde aanleg. Hij heeft zich er 

na de lancering wui het plan wel vol- 
ledig achter gesteld. 

De voorbereidingen van deze 
"Groote Prijs Van Zandvoort" moch- 
ten er zijn: vier a u n e s  - waarvan 
twee o d e k t  - bij het begin- en 
eindpunt; tegenover alle b h n e s  
werden rcindeborden geplaatst en, 
d e  men het noemde ten w e r ~ l ~ e -  

de, langs het hele circuit luidspre- 

kers om verdag te doen van wat er 
zich afspeelde. Z.K.H. Prins BW- 
hard vereerde deze autoraces met 
zijn aanwezigheid en compiimen- 
teerde twee Duitse coureurs, die met 
hun monsterwagens demonstreerden. 
Circa 60 coureurs namen deel aan 
de mes, weke een succes werden 
genoemd. 



Cen5e & van Linpen felclteeert Circuit PorkZandvo~rt met het 6Ojorig jubileum! 
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2,2042 PR Zandvoort. 

Tek 023 5 715 71 S Fax: 023 5 715 747 Internet www.cv1.n~ e-mail: lnfo@cvl.nu 



In datzelfde jaar 1939 melden de kranten: 
,,f :'i ' , r -  %'i 1 ' 1  , 

DE MOTORRACES 'VAN A.S. 
ZATERDAGMIDDAG 
Onze gasten z d e n  reeds hebben bemerkt, dat er de laatste dagen in Zand. 

b voort ,.iets in de lucht zitv'& Op het kortelifigs mier zeer geslaagde autosilo. 
bielraces ingewijde an op slag vermaard gearden ,.Circuit van Zand 
VQQF~" m wel snn de Nic. Beetslaan en aan de VondeUaan, wordt druk 
gewerkt aan de opbww van groaw E ~ ~ ~ L I M K  VB~XWBP Zatedagmiddag zal P 
WEINIG BEMOEQKGENDs-BEGIN DER 
MOTORRAGES TE ZANDVOORT. 
Zeven ri+xs Fen val. mndt~ m- voor de bqPkenen zìjn afgdo- 
tige gevolgen echter. pen. Daar a m  half een bij frei E& 

r- 
Op het circuit yan Zandvoofi _a:& vw de .Erainhg M&, aat nagegeerg 
pirterniiddag tijdens 85 tra* 4Ue har!&-@. +ch=iji& OP 

de he& te h d e n  .~bior- het appél ' ~ e a h e n k  &ren, liet 

I 
aces van & K.N.M.V. niet min- men de rkjde~s veiiigheidshdve bi 
Ier dan w e n  ongevallen kleine groepen starten. 

De valpartijen die wxwkwamv waren siieî wui EZ- 4, maar &n 

'q b&&@ing. d ili u 'G& d ~ d u d e a  

- -- - I 

.d "I.---- 

Bij de races werden de deelnemers deeinemers in iedere klasse reden de coureur een gemiddelde snelheid 
in twee pepen verdeeld: precies &n uur op het circuit van vrui 9545 km per uur. 
JUNIORES en SENIORES, naar 2300 m. en wie het eerste d w a m  Dit alles is het begin geweest van 
hun wedstrijdervaring en naar de was winnaar. Een rondje duurde l een ontwikkeling waar Zandvoort de 
cylinderinhoud van hun motoren. De minuut en 28 seconden en dan had vruchten van heeft geplukt. 



Haltestraat 54, Zandvoort 
Tel: 023-57 12451 

Garantie voor Topkwaliteit 

In- en verkoop van slemden 
Reparaües van sieraden, horloges en klokken 

Haltestraat 39A O 2042 M Zandvoort 
Tei: 023 - 571 55 74 

FOTO 1 GORTER 
Analoog &n Digitaal, Menno kan het allemaal 

1 uur service Analoog i3 Digitaal 
Afdrukken vanaf negatief, dia, 

foto of digitaal tot 30x45 cm 
Pasfoto's Portretfotografie 
Batterijen Fotoalbums 
Lijsten op maat 

Grote Krocht 26 Zandvoort Tel 023 5730600 I 

Mystery's 
Astro Art G. Gifis 

m a t  22 Zandw& (323-573û378 

Een wikkei.om h të $.?&@inen; 
@h& bij jezerfte komm 

w je wrgie weergilat W m e a  

d 

 en p r ~ ' t & + ~ u  @'$f*of wareen ander! 
m Kom eer* langs e n : m $  w r r a ~ & i . o n s  assortiment. 

Geopend: woensdag Vrn wndag wui 12.00 - 18.00 ruu: 

RaCIa Stiphout 

Uw leverancier als het gaat om 
electronische en huishoudelijke 

apparaten!!! 

Grote Krocht 34 - 36 
Zandvoort 

Telefoon 023 5732649 
www.radlostiphout.nl 

Alblas Grafische Produkten 
Kochstraat qA, 2041 CE Zandvoort 

Tel & Fax 023 - 57 125 os 

Verkoop van: 
Aquarel- en Acryl materialen 

Lijsten 
Passe Partouts op maat gesneden 

Boekbindatelier 



-u 

i oor de w d t @ d  begon wama er sneIhidsdemonstraties nret speciale racewagmw, r; 

t )p deze@ de Auia Unbn V 16, type C Stremdiner, bestuurd door Ham Stik& 
Date wagen had een 560 pk 6,s liber motor m wwas de eerste die &dynamisch 
wm uniworpen, 
Na a&p m tk race wd de M e m & - k  Rekord- &pe W J25 
gedmwnsmrd, Merceda probeerde h i e m  al dui&&k & skoodgn vara 
raceaì&'s te d e k r e n .  Dit d l  laad een 12 &Utder V-motor met een utlaoud yart 

5,5 liter en b e h &  sen mor die h$ ongebf ike  mhid uan 433 km per w! 
Mar3ffed van h h h c h  reed op 3 juni 1939 een d h m t ~ ~ ' e r o n & ~  



Kircult Zandvoort 

Mijn eerste bezoek aan 
Herinneringen van Jaap Kerkman Atn 

Het leven als jongetje van vijf jaar in de Noordbuurt van 
Zandvoort was heet stilietjes en je werd in de gaten gehouden 
door de vele moeders in de buurt. Vader w m  aan de arbeid, 
moeder had een werkhuieje en anders had ze bij de familie- 
viszaak wel wat te doen. En ale er wal was, dan ging je Paar opoe. 
De meeste kinderen in de buurt waren net iets onder, maar 
ongemerkt kon ik mij wel eens aansluiten bij hun straatspelletjes, 
zoals tikkertje, diefje-met-verlos, of lawaai maken met blikje-trap 
en in de schemew ruitje-tik met een knoop aan een draadje, de 
mensen uitdagen om je acherna te komen. 

In de zomermaanden was daar geen jongens zouden niet in zeven sloten 
tijd voor. Het gezin zat dan klem in tegelijk lopen. En als Wim mocht 
het te kleine bijschuurtje, vanwege dan mocht ik ook, want moeders 

een 

verhuur van het grote huis. Dus ging 
je de ruimte zoeken op het strand, 
d bij je opoe, want die had altijd 
wel wat voor je k doen. Als kleuter 
moest je dootdeweeka naar het 
poppenschooltje, op woensdag- en 
zatdagmidàag en op zondag was 
je wij en m m t  je jezelf vermaken. 
De buurt hg open, dua het kon. 
Een vast vriendje w a  Wm. Samen 
brachten we veel tijd door. Zijn 
vader voer op zee en zÎjn & 
had het te druk met %i$ zusje, dus 
zo waren we op elkaar mmgmmn, 

In juni 1939 werd er een 
sneiheidswedstrijd voor auto's 
gehouden, op het pas aangelegde 
stratencircuit in N d .  Het was 
op een zrtteldag en we waren 
nieuwsgidg geworden door het 
lawaai. Wim kreeg een idee, want 
hij had f d e  van mders kant in 
Moord wonen en hij vroeg aan zijn 
moeder of hij zijn oom en tante 

in Plan-Nood mocht bezoeken. 
Tijdens grotemensengesprekken 
had hij opgevangen dat er wat was 
"over het spoor*. 
Zijn moeder vond het goed,-want 
dan was zij het gezeur van de 
kinderen een v s j e  kwijt en de 

waren toch &én. 

De weg naar Noord was mij vreemd, 
want ik kwam nooit verder dan de 
Haltestra Verder. had ik nieta 
te zoek- M~uwsg;ieíig valgde ik 
W* de Verlei.de Halteatmat in, 
de, spporbomen over en toen langs 
het hek van de dalvereniging 
'Zeemeeuwen'. Wat een p o t  

grasveld hadden die! Aan het einde 
van het veld de hoek om, dan tot het 
eeme winkeltje in de dwamtmat 
en verder tot op het pleintje, want 
daar woonde zijn mm. Het was een 
lange tippel voor mij, een jongen die 
alleen maar in de Noordbuurt de 
weg wist. 

De m' van Wim was niet thuis. 
Maar wat was het druk aan het 
einde vm de straat! Een muur van 
mensen stond daar met hun gezicht 
naar de duinen gericht. Wij waren 
natuurlijk hed nieuwsgierig en 
moesten eerst zien wat daar aan de 
hand was, voordat we t m g  zouden 
gaan naar het dorp, De muur van 

grote mensen gaf helaas geen 
uibicht op wat daar gaande was, 
dus moesten we een andere manier 
zoeken om erbij te komen. 

Wij liepen op de terugweg de 
eerste de beste straat in en zagen 
op het open dulnvddje een houten 
atellage waarop menaen zaten. 
Naderbij gekomen mgen wij dat 
de achterkant open was en ui kon 
je over enige obstakels naar voren 
lopen. Wat we ook deden. b a r  
gaf dat beter uitzicht? Nee! We 
begrepen nog steeds niet wat er nou 
aan de band was. 

Omdat we in de omgeving vreemd 
waren en deze afgezet was door de 
nieuwsgierige grote mensen zijn we 
na wat omzwervingen maar weer 
naar huis getogen. Noord gaf mij 
genoeg vertrouwen om er terug 
te keren. Pas in 1941 kon ik het 



strafencircuit b e d e n ,  omdat mijn 
ouders waren verhuisd naar het rode 
dorp. Met veel plezier heb ik tot 

1942 met vriendjes vaak gespeeld 
op de baan waarop de races 
werden gehouden. De evacuatie uit 
Zandvoort m&e daar een eind 
aan. 

Van 1948 tot 1980 heb ik de 
gelegenheid gehad alle facetten win 

het racen van auto's en motoren 
te mogen meemaken en heb ik 
ruimschoots ingehaald wat ik in 
1939 n6t miste. 

Hei uooroorlogse stmkn- 
circuit met de bocht in 
de Van Lennepweg, die I 
irwniddeb hagi plaatsge- 
muaIss wior een m d e m  
rotonde. Op de achter- 
grond de kabelloods (a5 
geroken in 1988) en de 
bebauwk aan de oude 

Botclarard Barnaart met 
het G m d  HateL Het ter- 
rein li& wus ingericht 
als rennerskwtmie~ 





Het ontstaan van het 
Zandvoortse circuit 

door Martin Kiefer 

Het begon allemaal in 1938, met de plannen van bnrgemeeater 
Van Aiphen, in feite de grote animator. Hij waéi van mening 
dat een badplaats van aure ook een autorace moeet hebben 
en zocht een geachikte bcatie voor een circuit. In die tijd was 
een permanent afgedoten weg ah circuit een te dure oplorhg 
en daarom bedacht hij een uitbreiding aan de noordkant prin 
Zandvoort. Het geld daarvoor was geen probleem, omdat 
het eveneens een verantwoorde uitbreiding van het dorp %OU 
betekenen. En zo ontstond een stratenparcours van 2300 meter 
waarop op 3 juni 1939 cLDe f ri js vrui Zandvoort" werd verreden. 
Het bestond uit de volgende straten: Van Lennepweg, Nicolaas 
Beetslaan, Vondeilaan en Dr. G. Meegerstfaat. 

Bij de feestelijke opening waren die door de Duitsers waren 
vele belangrijke gasten aanwezig, afgebroken. Dit tracé werd daarna 
onder wie Prins Bernhard en de van een asfaltlaag voonien. Zo 
Commissaris van de Koningin. De 
race was een gmot succes en sterkte 
de burgemeester in de overtuiging 
dat er een permanent circuit moest 
komen, Er werden plannen gemaakt 
om in het noordelijk duingebied een 
11 gesloten circuit" aan te leggen; 
deze werden echter doorkruist 
door het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog. 
Onder leiding van Van Alphen 
werd echter doorgewerkt aan de 
plannen en mede in het kader van 
de bestrijding van de werkloosheid 
begon men in 1941 met de 
aanleg van een aarden baan en 
wandelpaden om zodoende het 
gebied &elij k te maken. 
Veel tijd heeft de burgemeester niet 
gehad voor de realisering, hij werd 
namelijk op 17 november 1942 door 
de Duitsers uit zijn ambt gezet. 
Maar de fundering voor een nieuw 
circuit was alvast gelegd! 

Na de bevrijding werd deze d e n  
b.aan in korte tijd verhard met het 
puin alkomtig van de gebouwen 

ontstond het huidige circuit. De 
gemeente Zandvoort heeft hierin 
een bedrag van ruim 1 miljoen 
guiden geïnvesteerd. Mei hulp van 
de Britse coureur Sammy Davis 
werd een baan ontworpen van 
435  km. lengte. De permanente 
tribune vlak voor de stadfinish 
bood plaats aan 1000 bemkers; 
op de tijdelijke tribunes konden 
3000 mensen plaatsnemen (en in de! 
duinen konden vele tienduimnden 
bezoekers een plek vinden.) Dit 
alles was op tijd klaar voor de eerste 
race op 7 augustus 1948. 

om de exploitatie serieus aan te 
pakken. Dit leidde tot de oprichting 
van een stichting vmr sport en 
toerisme en op 16 november 
1948 wordt de "Stichting Touring 
Zandvoort" in het leven geroepen. 
Hierin zijn vertegenwoordigd 
het gemeentebestuur, het 
Zandvoortse bedrijfsleven en de 
sportmenigingen. Directeur wordt 
de heer J.B.Th. Hugen holtz. Deze 
stichting zal tot in de zeventiger 
jaren blijven bestaan. 

Op 29 januari 1948 gaai de heer 
Van Alphen met pensioen en word 
opgevolgd dmr de heer Van Fenema. 
Tijdens zijn laatste raadsveqpderbg 
wordt, uit dankbaarheid voor 
d e s  wat hij gedaan heeft voor het 
ontstaan van het circuit, besloten om 
de "auto-toeweg'' om te dopen tot 
de Burgemeester Vnn Alphenweg. 
Na het succes van de eerste race 
op het nieuwe circuit vinden B&W 
van Zandvoort het n&k&j k 

In 1967 besloot de gemeenteraad de 

naam Burgemeester Van Alphenweg 
aan bet circuit te ontnemen, omdat 
deze naam geen gemeengoed werd. 
Men sprak in het algemeen over 'het 
circuit'. 
De toenmalige Paralielweg werd 
omgedoopt tot Burgemeester Van 
Alphenstraat. 



W e r k  in uitvoering! 
? ! J  
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Onze dorpskern wordt 
nog gezelliger! 

Deze sfeervolle impressie geeft 
weer, hoe wij de nieuwe daghoreca 
voor ogen hebben: een oppervlakte 
van ca. 200 m2, met zo'n 100 
zitplaatsen in totaal. De brasserie 
komt op de begane grond, in het 
oude pand van de familie Schaap 
(Jaop de KruD en is ca. 110 rn2 
groot. Met in de hal een ruim 
binnenterras, dat het gehele jaar 
open zal zijn. 

Over 8 maanden is het zover! 
Dan bent u van harte welkom 

in onze nieuwe brasserie. 





I C l r c ~ l t  Zandvoort 

I Dudklfk is de n k  barn te i k n  met 
vers mad Langs het a f t t .  k stm een kleine 
tribune en pits en geder  Hï het b h ~ r r e i n  

I 

l 
nog in z@ originele vorm, dw met veel 
"landjes". In het & op & voorgrond & 
vijwr, gegrazen in 1935. De V$erhlst mm& m g  
gebouwd wonden. R o d m  & u@r stmi de 
demnampbnt ,  waaraan "Bos Uit"* nuam 
te danken kgt. 



Werkkam.van de 
Gemeente Pubtie Zand- 
voort met cbaarup aa. de 
toeg*mgen, kaJsa's, 
mrt uan Resem 
Poli& en EHBO, & 
co&post en & 
mtkrkte  polit%epostm. 

M m u w  W L  vun 
Alphen-mn der 
V&, echtgemte van 
Zdt~)ow old- 
b w m m ,  uwricht 
voor dé start w n  
de d t r t j d e n  de 
bekerde symbolische 
openiqphandeling. 
Foto A. B h h .  



Clrcult Zandvomt 

-M, ~ M m p  mms m deel uan de circuitlus 
(Tipzmbai:ht en Htuuerug). De opnanae werd 



" Z a w e  krabbelslt, m n ~ ~ t t w ~  wa het eente renwqpmjimijn in om 
land &r jara Apetz. Zie wik p 6 g  55, 
In ~ n l  pLsbZica$ies werd kmgg&h op de eerste m e :  "% h c w "  kwiah$eer- 
de & wce m " M a g w j l i ~  Debut9C Een d e r e  tot de yerbesldhg sprekende 
kop "Raeawto's jagen door het bbmh k?olla&h duidadchcsp". 

'L, 



Circuit Zandvonrt 

Zandvooflpmrnotie in 1949. Let op het verschil met & afieMing op pagina 28. 



in het "Grote Blw Band 
I Sportboek" uit 1952 mt als 

o & w  "Sprtwagem op 
het &di van Zandmort". 

Nummer 36: Dr. Oei P n g  
Bo in een Jaguar XK120, 
42: Ven Dieten mi Jaguar 
W 2 0  en nummm 43: 



kt op het verschil de 
afbeeLding op pagina 26. 

I 

Een kijkje bij de achter de pits 
upgetrokken tent van Caltex, waar 
de renwagens tijdega de t A n h g  
en op de racedag van hun speciale 
~ d s t o f c ~  werden worden. 
De wagen op de voor%pond is 
Sdvadori's Alfa Romeo, die wegens 
een motordefixt op het b t e  
moment door een Maseri&wercI 
vervangen. 

Een kijkje 
achter 
de pits  
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Circuit Zandvoort 
-- 



Gedrang In de Tatxanbocht 
net na de start van de eerste Grand Prix 
Formule I op 17 augustus 1952, die 
meetelde voor hei weddkampioenschap. 
In de eerste rode auto met het gele shirt: 
Alberto Ascari (in zijn F d ) .  
Dan Farina en Villomsi. De blauwe nummer 
12 is MauRce Trintignant in zijn Renauli 
G d i n i .  Blauw is de mctteur van Frankrijk. 
De kleuren van de auto's in hei veld 
daarachter kloppen niet allemaal. 
In deze race startten twee Nederlanders: 
Dries van der Lof (in nummer 30) en 
Jan Flinterman. 

-- , 
C ,' " .' L'. .., , - .. 
, -e-..: * ,- 



Op de bres 
voor behoud van het mooie, 

en 
ontwikkeling van het goede 

in en voor Zandvoort 

Actief meedoen en 1 of meedenked 
Bel fmctictievoonitter Carl Simons 

023-571 2751, 
Oudemn Partij Z a h r t  (OPZ) 

dames / heren 

Hogeweg 27 
2042 GD Zandvoort 
Tel. 023 5716969 

1 -m 1 w ',K, sondagmiddag , 1 u op 
I t 

S oktober, 9 november en 7 december 2008 
in gebouw "De Krocht" speelt trio Johan Clement samen met ziin gasten de sterren van de hemel. 



De 
kw 
cir 
In de jubileumuitgave "35 jaar Circuit 
Zandvoort" (juli 1983) staat een hoofdstuk 
dat geschreven is door Hans Hagenholtz, 
een van de founding fathers van het circuit en 
directeur van 1948 tot 1973. Dit hoofdstuk 
geeft een goed overzicht van de eerste 
vijfentwintig jaar van her bestaan. Wegens de 
beschikbare ruimte is dit artikel ingekort. 

, - .  
!,*, -- B:, !2z.F;$ 

Toen er in 1898 een autowedstrijd 
plaatsvond van Parijs naar enthousiaste coureu 
Arnsierdam en terug, kwam 
Nededaiid, waar men in groten getale 
was uitgelopen om het keerpunt 
bij het PaIeis van Volksvlijt te Italië, honderdduiz 
aansdiouwen. voor liet eerst in Luintact circuits stromen. 
met cb nieuwe wereld van de auto en 

de sndheitl. Ja, echte snelheid. want Het is pas in 1939 
Chari~m die op zijn Panhard de 1451 Van Alphen te Za I voort de eerste 
kin als snelste aflegde. deed dat in wegrace in Neder& tot mil L - P - - _  33 uur, 04 minuten en 34 seconden. lirengt. "want dat hmnthi~  een h a n d d  amateurs  en-^ a&&_ 
Een gemiddelde van 43.92 km per grote badplaals". Alweer is er een professional die in het buitpnland 
uur. Na de grote stud-tot-stad-races, oorlog, maar zelfs in die donkerv meereed. 
om aan te tonen waarvoor een auto dagen van de bezetting ziet hij kans Naast deze kleine groep waren er 
kon dienen, kwamen de circuii-races. de grondslag te leggen voor een veel entliousiaste amateurs die inel 
Eersi over lange trajecten door dorpen nationaal autocircuii, dat echter een zeer uileenlopende collectie 
en steden en p later op speciaal pas in 1948 opengaat onder de niet sport- en gehruiksauto's sturlten in 
daartoe aangelegde circuiîs. In 1914 minder energieke burgemeester Van de Zandvoortse straieiinice dit: op 
is er d een 11eel stuk geschiedenis van Fenerna. 3 juni 1939 WaarI~ij 
de autospud ontstaan en in de woelige Op 7 augusius 1948 loeien d u r  door natuurlijk Z.K.H. Prins Bernhartl 
periode na 1919 p e i l  die spart pas de duinen de feîgekleurde renwagens als fel creint~resseerde autosoortmiin 

Hel. V V V- Kcmloor uun de Stichting Touring Zanduoort 

aanwezig was en  de prijs voor de 
winnaar van de snelste klasse, 
Nortier(op BM W Z8), uitreikte. Op 
die dag dernoiistreeden ook een 

Auio-Uniun en een Mercedes voor 
het eerst op Nederlandse hodern en 
gaven de 60.000 toescliouwers een 

indruk van een echt lioogwaardig 
compressorgelot?i, éclite snelheid eii 
acceleratie! Het was een profetisclie 
dag, al zou het nog heel laiig duren 
vtior er weer echi geraced werd. 



Clrcuit Zandvoort 

Maar bijna alle deelnemers van 
die dag waren d een paar jaar lid 
van de door mij in 1936 oppichte 
Nederlandse Auto Race Club. 
Onder de Duitse bezetting worden 
er plannen gesmeed - en ook al ten 
dele uitgevmrd - om na de oorlog 
toch tot een echt eigen circuit 
te komen dat internationaal kan 
meedoen. 

De la Course werd in 1954 geboud. 

De basb van het circuit wordt i4 
de oorlog gelegd en ais Nederland 
vrij is ligt daar in de Zandvoortse 
duinen een weglichaam onderbouwd 
met puin van de verwoeste huizen 
en hotels van de badplaats, Zoals 

reeds gezegd duurt het dan mg een 
paar jaar (waarin alles stagneert) 
maar in 1948 is er dan die 
openinprace. Burgemeester Van 
Fenerna begreep zeer goed dat een 
dergelijk mij p o t  object, dat aan 
de gemeente Zandvoort toebehoort, 
ook op zakelijke basis g e ~ x p l o i t d  
moest worden en al in 1948 zette 
hij een plan op papier dat toi 1973 
een duidelijk stempei op Zandvoort 
heeft gedrukt. Om te beginnen 
moest er iemand uit de autosport 
gezocht worden, die als adviseur 
van de gemeente het beheer van 

Natuurlijk was het een bijzondere 
uitdaging om alle ideeën omtrent 
auimport, races en records, die 
over de voorafgaande jaren door 
nauw contact met de sport en haar 
bedenaars vename1.d waren, nu 
op een echt circuit in praktijk te 

gaan brengen. Fx w e d  een kantoor 
opgericht en contact gelegd met de 
K.M.dC., de K.N.M.V. en de vele 
buitenlandse clubs en coureurs. 
:Een van de eerste stappen was 
het uitgeven viin een maandelijks 
bul].eLia van het cirmit, dat in zo'n 
300 tot 350 exemplaren, in het 
Nederlands en Engels, naar de pers, 
de vakpers en de clubs in binnen- 
en buitenland ging om iedereen 
op de hoogte te houden. Van dat 
bi31et;i werden tussen januari 194g 
en september 1973, toen het 25e 
raceseizoen was afgelopen, 2% 
uitgaven verzonden, met een totaal 
oplage van 100.000 exemplaren. 
Informatie die door de hele wereld 
werd werpnomen. 

StkMing Touring 
tandvoort 
De door buqeme&er Van Fenema 
bedoelde organisatie, de Stichting 
TourisgZandm& s m m  in 
mei 2W en tiad vier duidelijke 
hoofd*n: 
1. Al het Vr~emde3iri~- 
2.0tuIerhaud en eirploitatie Cimiit 

3. Onderhoud en beheer van de 
gemeentelijke sportvelden 

4. Publiciteit voor de gemeem. 
Het bestuur was in handen van de 
burgemeester die q*q. voonitter 
was, terwijl het secretariaat en het 
penningme&edap respectievelijk 
vielen onder de heren W.M.B. 
Bmman (gemeentesecretaris) en 
C. Schouten (gemeente-ontvanger). 
Gedurende een lange reeks van 
jaren kwam de Stichting - en 
daarmede d het Circuit - onder een 
evenwichtig eo verstmdig beleid tot 

grote bloei. 
De hoofdmoot van het circuit- 
p m p m m  was natuurlijk een 
grote inkcdonale m e .  Eerst de 
Gmte Prijs van Z a n h  (l949) 
en daarna tweemaaI de Grand Prix 
van Nededand, die zich nog geen 
W ~ p i a e n s c h a ~  mocht 
aanmeten. Na die ''inrijperiode" 
kwam in 19!52 de opname in de 
nog betrekkelijk kleine lijst vzvi 

W.K. G d  Prhaces. Die reeks 
werd onderbroken in 1954 toen er een 
spmtwagmuace m internationale 
dm voor rei de plaats kwam en 
in 1956 en 1957 omdat er met de 
grote beminmaakhappijen en 
de 8utoclub gem overeemkmmhg 
werd bereikt. Na opmhtiqg m een 
garantiefonds Grand Prix werd de 

stabieler en m e  de 
G d  Prk van 1958 tot m ntet l97l. 

I 

het circuit op zich zou nemen. Na 
enige inleidende besprekingen 
werd schrijver dezes uit een aantal 
sollicitanten gekozen en begon op 3 
januari 1949 met zijn wek.  



Zn de eerste jaren lag het circuit nog 
geheel open en was voor iedereen 
toegankelijk, daar het als een 
wandelweg in da duinen b e d d d  
was. Al heel gauw bleek dat bt 
in beide richtingen k]& door 
autak, motoren en fietsen, nog 
m e g e n  van argehe wandelaars, 
d dan niet met kindmgms, 
een op zijn zachtst gezegd 
hsgevatwlijke situatie was, 
waaraan pas na veel aandringen in 
april 1950 een eind kwam. 
'2n dat eerste jaar. brachten de 
entrees van w n e  bezoekers niet 
meer dan 3.2.100,- in het laatje; 
maar dit s teeg (met hogere 
1965 tof fl. 27.000,-!' 

Uit veiligheidsoverwegingen 
werd hier mige jaren later mee 
gestopt, ook al omdat het aantal 
exploitatiedagen voortdurend steeg. 
Nacudjk waren er vaste bewakers 
nodig van ~ Willm Draijer, die 
van 1951 tot 1963 "zijn" circuit 

met toewijduig diende en over wie 
nag veel verhalen en anekdotes in 
omloop zijn, wel een van de meest 
bekende was. 

Van de vele plannen en pmjecten, 
die in de eerste jaren opduiken, 
was een beter contact mei 
mllega's in andere landen een 
van de belangrijkste. De nationde 
autochibs waren wei verenigd in 
de FJA., m m  circuirdjreateuren 
kenden dkaar nriuwelijks 
un dus werd op initiatief van 
k h o o r t  in december 1951 te 
Parijs een bond a~@cht, die 
na een aanloopperiode de naam 
Assochtion Latematicmale des 
Circuits Permanents (AICP) kreeg. 
Deze bond is inmiddels uiigegmeid 
tot een wijdvertakte organisatie 
met de ondertitel "Circuits 
Intenfational". 
Dat dambij voornasiflk 
veiligheidsmaatregden op de 



Zandvoort Uptiek 
-/ 

He ju, hael jd ewe 
een blommetje 
bai Jopie Bluijs! 

4 ---j 

Bloemenhuis 

9. g- 
De specialist in al Uw Bloemwerken ...... 

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060 

k f l p p  
@@CC 

@w 

Kerkplein 6 
023 5713546 
www.caf ekopr.nl 
Het gezelligste term van Zandvoort 

Dt ~nrrknadoc 641 u tbris 

Grote Krocht 3-5 
2042 LT Zandvoort 
&//fax 023 5779058 

Brilmode 

Oogmeting 

Zonnebrillen 

Contactlenzen 

Kerkstraat 3446,2042 JG Zandvoort 
Tel: 023-57 12466 

Xuekerìj 

9. u a ~  Z l e e t t  

@ vereniging QVb 
van hoveniers en 
groenvoorzieners 

Van Stolbergweg 1 
Zandvoort -Tel: 023-57 17093 

Versteege's IJzerhandeI 

Verkoop van: Vehuur van: 
Ve rfwa ren Kango Beton boor 
IJzetwaren Kango Breekbeitel 
Elektra Div. Schuurmachines 
Camping Gar Nietmachines 
Gereedschap 

SLOTEN- EN 
SLEUTELSERVICE 

Pakveldstraat 19,Tel: 023-57 12554, Zandvoort 
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b- Circuit Zandvoort 

Tydem de&steI@Me&n rond h e k  lO-jur+ bestuan van kt ckuit  mrd & 
heer Van Alphm een bbonder boek mrgebadea Het was het I ~ n u t ~ d  
Auràr$kskundig Woordenboek geschreven door A. Hukinga; het biïek a& 
zodanig was niet wieer bQpoder, het e h  g e p W  vairwuard & c k r  wel! 
Hierin s m t  een d&tuiging atut de heBr Van Abhm mor '>h&rs- 
arba'd, welk geleid hetft tot de stichting uan het circuit." Getekend door het 
Dagelijks bestuur van Touring Z d m r t  .op 3 m p t w  1958. 

Dat er op &e manier een bijzender 
grote wisadwerking met de W- 
businesg em de seizoemmlenging 
ontstaat blijkt wel uit de vele 
mque!~, die aantonen dat het 
circuit n a t  de inkwiskn voor de 
geme.mteEetf,dnogdeommt 
vwr de 'gemenschap Zand-', 
haar botels, pemions, winkels en 



bedrijven. mei metz'n vijf miljoen te behouden. k i e n  de grote evmEmenten en gebeurtenissen 
gulden p r  jiur oergroot. Daar 
in het oompronke2ijke concept 

p u b l i i ~ t  die enan uitg& om opduiken. Alie topcoureurs uit de 
de &hele wereld en dieextramomzet autoqmrt hebben hier gereden en 
vaii vijf miljoen &d& per jaar gewonnen d verloren, in duizenden 

~ ~ w a s g e ~ ~ e e  is dat ook niet mwonderîijk. Als meestal uitemt intemssante en 
bepaal& p&tages van sommige nationaal en hmationsal auto- en enerverende wedstrijden. 
a p l o h t i e r o n c i d  aan de VW mowspmeentrum is bet circuit één 
ten goede kwamen, kan het VVV- van ,de ca 15 puntRn waar elk jaar 
werk als onderdeel van de Stichting het Wadkmpioenschap van de 
aeeds wkem op j&Is stijgebde cóweurs wordt b&& en ook dat 
bedmgen. in de eerste j,pmna de speelt een grote rui 
aorl~periadé, aJi het V V V - d  eh 
het&&mewserapganghen, Pandevdephmeixwid~ 
is dil nog niet yml (ca. 7.500 wemen we nog de~verkwp v m  
gnlh). De grote @tijg% korot is de plattegronden  vat^ het &uit, 
zestiger jara ds door de groeiende 
motorisering en het grotere 
personentrutopark (tusse~~ 1949 en 
1973 van ll3.QOO naar 3.100.000) 
de toehap naar Zandvoort sterk 
groeit. In 1972 ontvmgt de VVV al 
ruim ff 70.000,-+ 
Het is dus duidelijk dat zonder 

de autoplaquenes, de uitgave 
van een cicdtpmgmma, het 
steeds sterker h u l e r e n  v& 
bet gebruik van de baan, rally's, 
clubweekends etc. De oprichthg 
van de Pionier Automobiel Club 
in 1856 brengt tot 13 maal toe de 
Traditierit op de eerste zondag van 

eimrit, dat op z&& een blijvende oktobn. mi uitgebreide proekn 
miame voel de badplaats is, en b&digheiidsc~nip&ies, v w&mDm$e~: 
een W V  in Zandmrt nooit had het circuit. h WpemaiIy is v d  
kunnen ktioneren, want zoals 
meestal het geml is dragen de 
&ct belmghebbenden d&ts een M51 tot 1968 m& 4 n  Sprhis. 
WET kiwi deel oan de kosten bij, 
h gam&jke subsidie doet 
de mt, 

p h o n d ,  zawet vow 
I Jammer p o e g  wordt na l972 
bet beheemodul geheel anders 
r3s de gemeente de exphdatie 
ipan het c b l i t  &toot. Het is te 
ktreurm dat dit op politieke 



Heb circuit vrmn Z&d ten meten d: smn&&n, ah.i&tudschup en de GP! Op 
de foto, gemaukt de Gmnd P k  van Eump op 20 mei 1962, is coureur Ricardo 
Rodrigua (Mexico) in zijn Ferrari Dim 156 - mi de bef-& c3hork-nose" - te &n. 
De barnwachter, die wtig in een buhnbpcht naar & race SM te k+n, heft een 
prnhtìgzicht op & baan. Dim is nog zo& vangdl (MW wel mei de belere g a h e k -  
ken), landenbmi&re, &ndbak of uitlaopsmok. Rodriguez vemngelub m g  in daze&& 
jaar en mach s h c b  20 jaar oud wo&. OM landgemob C d  Godin B e a g o ~  
behauide de zes& p i u m  en v e r o h  zo zijn eerste WK-pus (ah eerste Neder1dr ) .  
Hiervan wawn 55.000 tamhouwers gemige. 



Er hebben tairíjke opíe-de meemaken. is m een volledig 
.evenementen plgevonden, zoals aan alle eisen van de auto- en 
die Grand Prix irí 1%1, de t5t m motorsport bemtwoodend centrum 
t o e ~ G m d P r k t e r w ~  mtstaan. 
waarin de I5 geakte tijdemden De baan zelf is een aantal m h  
,tiitFBden en er zelfs niet &n ph#op van een nieuw wegdek voonien, 
dongeval p b d .  Maar Q& -r het eerst in juli 194Q en later 
tmgdes waren er, m de resieport in 1953, waarbij zoveel split losliet 
heeft zijn ridw*~, die W dat het in 1954 helemaal vernieuwd 
wer de jaren die ,mq$@e moest worden, maar bet dan ook 
bvdigingen -en m&mgden uithield tot 1973, als de eerste 
'b&ben~vmnh&d,,mam clie t& hm eeuw wordt e d i g d  met een 

dtjjd &n blijven. totde renovatie die het hele circuit 
een nieuw aanzicht geeft. 

De onde a c m ~ m w h i e  WW een 
wen t i jdwwm+je ,  dat Nu wordt herdacht dat 35 jaar 
.u&ràdde tot het gebouw dat,& geleden een dernemende Engek 
mi staak &t begon met sen vrij club ons nationale circuit tot Jeven 
eenvoud& opgen&dde p*, & bracht en dat die mce gewonnen 
ook we& een keer of arie verpot werd door e m  Siamese prins op een 
,en veheterd werd en mi wed~oepeld Italiaanse renwagen. Waarmee het 
wo& d o o r d e ~ e n w u i  bij uitstek internationale aspect van 
firma's, imprtmm m. D&i ds onze autosport meer dan voldoende 
.&, die ik in de jaar van mijn wordt aangetoond. 
~ u r s c k a p  h e l d  heb mogen 

Ma 25 jaar ia het circuit uitgegroeid 
tot een uiterst lucratief en 
intemationaal hoog in &en 
staand bedrijf met over de 300 
exploMe+n per jaar. Ondanks 
moeilijkheden, tqpnwerking en 
strijd bestaat er nu een tataal 
vernieuwd circuit dat als ken 
van de 12 In de wereld voor het 
Wereldkarnpioenschap een grote 

toekomst tegemoet gaat. 
Op vemek van de CENAV, de 
nieuwe exploitant die voor 15 jaar 
het circuit h 4  gehuurd van de 
gemeente Zandvoort, blijf ik als 
adviseur aan het circuit verbonden. 
Johan Beerepooi, die mij gaat 
opvolgen als directeur, wens ik heel 
veel goede en mooie jaren. ik zou 
allen, die met het circuit te maken 
hebben, willen vragen hem evenveel 
vriendschap en hulp te bewijzen ais 
ik zeM al die jmn van u genoten 
heb. Met zeer veel voldoening kijk 
ik temg op 25 jaren in de autosport 
waarmede ik steeds verbonden zal 
blijven, zij het in andere functies. 
De 296 bulletins werden geschreven 
met liefde voor de auto- en 
motorsport. Zij geven een overzicht 
van 25 fantastische jaren. Nogmaals 
mijn dank aan d e n  die hieraan 
meebielpen!" 



GREEVEN Makelaardij o.g. 
Uw partner voor Aankoop - Verkoop - Taxatie - (Ver) huur - Beheer - Advies 

Meer info en ons woningaanbod: M 
NVM 

www.GREEVENMAKEUARDIJ.nl 
Louis Davidssvaat 15,2042 LS Zandvoort 

Tel. 023-5739 234, Fax. 023-5739 227 

CDA DJ Klink is -r voor u m l f l  m 

1 1 1 1 1 1 1  het W A  is er voor u ,..,,,,. 



Bggrsande keUusimth geeft een 
tra@+- m testserie weer 
op laét c W  van  zandt^^^, 
zo& b 1963 getekend door 
~em'~rat0n in h t  boek 
Nri f 3 uun de 3tärt u& de 
beken& M$h& Vdht-serie, 



Zit u met een probleem 
dat u zelf niet verhelpen kan? 

.... bel dan de Klussenman! 

Klus- en onderhoudsbeddfl 

Van Lennepweg 131 
2041LM Zandvoort 

023 - 57 201 52 
06 - 40295213 

E - W :  marj aenton@casema.ni 

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM 
Administraties en belastingzaken 

Voor ondernemers en particulieren 

Voor de verzorging van onder andere uw: 

* financiële administratie 
loonadministratie 

* aangiften loon- en omzetbelasting 
* aangiften in komsten belasting 

aangift en vennootschapsbelasting 
* fiscale adviezen 

Burgemeester Engel bertsst raat 8 
2042 KN Zandvoort 

Telefoon 023 - 5736028 
Telefax 023 - 5736029 
Mobiel 06 11 32543 O 

E-mail harnpaap@hetnet.nl 

De technische dienst van B& Net heeft ruim 15 jaar ervariag met uimpuoers. Met gepaste trots 

kunnen wij stellen, dat u de meest dus i eve  en exotische computers kunt bestellep bij Beach Net. 

Ook voor het aanpassen van uw computer naar de huidige staadaard kunt u terecht Lij Beach Nec. 

Zelfs de moeilijke taak, uw data terag te halen bij een aash, is &n van de specialiteiten van onze 
technische dienst vaa Beach Net. Kortom, B a h  Net het a h  voor u en uw computer. 

Reparatie & Onderhoud 
Verkoop & Assemblage 

Internet 

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort 
Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur 

Tel 023-5730749 / 06-4 1286 175 Email: info@beachnet.nl 



A John Player & Som tmde c d  

from the Torn W Aistory Of 
Mohr Ractacttg s&$. 

Card No. 20fiatuns the 
I963 1 . 5 - b  V8 W - C I h  
25 of Jim Gladt dunhg the Dutch 
hdP& ai Zandtwort. 
jim Clark reed +n eente C d  
P& op circuit Zmdwmrt op 6 
juni 1960. Hg  b e t t e  & tweede 

plaats op de WK's m 1963 
en 1965. De ' g e d e m m  racer' 
wrongelukte in 1968. 
Jonkheer Carel Godin de 
Beaujhrb u e m r d e  op 20 mi 

het circuit van Zandmoa zijn 
eerste WK-punt. He areronpluke 
in 1964. 
Gys van Lmep belaad& z i i  
punt op Zandmrt op 29 j& 

1962 als eerste Nederlander op i -  

1973, A& Nederlanden die 
WK-pwen v e d n  uiaren 
Vmtappen en Alben; toen wiu  de 
~ P k a l h ~ r e c h r d ~  

P=#- 

O p 2 m i  1968ging& 70mna 
speeI$h " C d  ?rix'* in p d m ,  
De opnmnen wat N & W  bet@ 
vonden p h t s  op kt C&& te 

Zamibr6 van 22 kot 259i 1966. 
De Nederlandse p&ieIeider 
W h  Lindnm moest zorgen ooor 
een m m  van biaderd marc plus 
een N e h h &  mevoeging m 
tìe&n m e u n  onrke~ wie 28 
chm&m. I n ~ ~ s u e r d e e n  
'l..fd*gui&n asiipgm~ls 

Dp 23jdi 1966 d een item 
opgemmen - m uitg-& 

&r het NTS -journaal - met 

regisseur John F ~ e ~ r  
en hoofhlspeler Yves Montand 
(maar o o d r  Fraryoise 
Hardy). Uiteindelijk resteerden 
S k a n  zonder dialoog, me1 

~ p i t & s m n n w m t a ~ s  van Saul BW, 
en alken Hardy herkmhar in 
beeld. 



Auto Strijder BV 
Zandvoort 

Al meer dan 40 jaar 



Periode 1948 - 1972 

F 1 WAGENS GEWOON 
IN DE PLAATSELIJKE 
GARAGES 
Ala je vandaag de dag de gealiede o r w a t i e  viui het 
Fl-ipektake.1 op de televi,Bie bekijkt, denk je wel eens terug 

aan de Fomde l-races die in de vijftiger en jaren op 
Zandvoort gehouden werden. In die jareu wae het gebruikeQk 
dat de F o d e  l-wngam gestald werden In de plaatselijk 
garages, waar vervolgem ook aan de aato'g gesleuteld werd. 

' F f -  --- 

Begin zestiger jaren stonden de 
mooie mde Ferrds bij de DAF- 
gara@ Kooyrnm op de Brederri- 
destraat en als  scholier - van de 
taenmalige J ~ h o o l ,  die er 
tegenover lag - kwam ik daar erg 
vaak. 
 EB^ paar jaar later werden deze wa- 

gens ondergebra& bij Henk Kerk- 
man (o op de Grote &&tt ik 
weet nog dat ik als MULO-leerling 
na een m e r k  wiskunde met een 
klasgenoat weggestuurd werd om 
een boodschap in het dorp te doen 
en natuurlijk "verdwdde" bij He& 
Oonk; het was iedere keer weer een 
haai schouwspel! 

Bij garage Davids (toen Volkswagen- 
garage en nu Dí van den Broek) 
stond de grootste verzameling: o.a. 
BRM, h tus ,  Brabham, McLaren, 
Tyrrel-Ford en Renault. Zods blijk t 
uit bijgaande door mij gemaakte 
opnamen kon je daar gewoon naar 
binnen gaan om foto's te maken. Het 
leuke was mk dat de race-auto's 
over de Burpueestex Engdberts- 
straat naar de garages reden; het 
mooie geluid van de motoren was bij 
m5 thuis in de Stationssmiat goed 
te horen. 
Handtekeningen van coureurs kon 
je venamelen bij de garages, maar 
ook wel bij de ingang van Hotel 
Bouwes. Kom daar nu nog maax 
eens om. 

Arie Koper 



BEACH CLUB 

T IEN 
=- 

ie! i;ii.ml 

L. .TB IJT  - LUNCH - D I N E R  - PARTIJEN - 
IRE~R~JFS)E~ENEMENYEN 

*ij- diliereli iri 

Australische sf=r=ri, 

b bruna 
Bnina Balkenende 

Grote Krocht 18 
2042 W Zandvoort 

023 571m33 

Winkelcentrum 
Jupiter 

Haltestraat Zandvoort 
Een gezellig centrum voor: 
Speelgoed 
Kadootjes 
Meubels 
Herenkleding 
Kindermode 

Huishoudelijk 
Bloemen en Planten 
Kinderschoenen 
Sport 
Snoep 
Een hapje 

Voor ieder wat wils 
KOM EENS LANGS!! 



PerIod~ t948 - 197Z 

Eerbetoon aan W i m  L o o  
door Nel Kerkman 

r 
Wie 'circuit' ze@, denkt direct aan de mmen van de Zandvoortse courema die aan de = c m J  

# 
verbonden ~ijn: Rob Slotemaker en Jan Lammers. Maar daar hoort voor d j  nog een naam bij en 
dat is die van onze plaatsgenoot Wm Loos (1946). Hy woonde vanaf de nieuwbouw van het 
J.P. Heijeplanboen met zijn uurter% en zijn twee -tersi Nel en SiPa naaet mm. Veel herinneringen 
heb îk niet aan @n buurjongen omdat we 4 jaar in b e d  verechiiden. Waarom de naam pan Wm 
Loos mei het Zandvoort~e circuit verbanden is, wil ik u graag in het kort vertellen. De foto% en de 
verhalen over Wim heb ik van Rob Petersen gekregen. Hij is &t van de potete fans van W h  Lm8 
en koestert zijn arcbief. 

H o e  het begon 
Net rils veie andere jongens was de 
&jarige Wim niet weg te &in bij 
de slipschool van Rob SIotemaker, 
die destijds geiegen was aan de Jac. 
P. Thijsseweg. Geweldig winden 
ze het om vanachter de hekken 
de sliptechniek van Slotemriker te 
bewonderen. Sommige jongens, dus 
ook werdsn uitgenodd om 
de baan nat te spuiten. Als beloning 
mochten de baanspuiters na de 
lessen tiei slippen z& proberen. 
Rob zag al me1 dat Loos zich 
ontpopte tot Ben slipexpert en Wim 
h o s  werd zijn eerste paradepaardje. 
Later kwam Wim bij de slipschooi 
in dienst als instructeur. Na het 
behalen van zijn rijbewijs ontving 
LOOS zijn stadicentie en werd hij 
-men in het Racing Team 
Holland. Naderhand stapte hij over 
naar Racing Team SIotemaker en 
werd directielid van de slipschool. 

Gnwf  racetafent 
M& de jeugdige h m  ging 
Slatemaker naar Engeland om in de 

van een concorrm hippique 
te hten zien wat Wh-allemaal 
met m auto kon uithalen. Daar 
werd de 18-jarige door de bekende 
Engelse coureur Sir john Whitmore 
ontdekt. Zijn eerste race was op 17 
oktober 1964 in een Ford L o b  
Cortina, die gehuurd weis van 
Whitmore. In 1967 trok Loos met 
een geweldig gereden race (Coupe 

(waar Laos zoveel successen mee 
boekte) naar zijn laatste rustplaats 
op de Algemene Begraafplaats van 
Zandvoort gereden. 

De Wal1 of Fame 
Bij het 50-jarig bestaan (1998) 
van het circuit werd mast de 
hoofdiqgng van het Circuit Park 
het Nationaal Autosport Monument 
onthuId. Op deze "Wd of Fame" 
staan namen van peixonen en 
rijders die iets betekend hebben 

de Ehmhx) de aandacht van de 
beroemde Italiaanse journalist 
F m c o  Lini van de Italiaanse 
krant Autosport, Die zorgde voor 
ei uitnodighg om op de +c&s 
van Mom en Modena een proeve 
van bekwaamheid af te +n. 
Als Loos had aangetoond over de 
capaciteiten te beschikken om deel 
uit te m&n van e n  fabrieksteam 
m hij aange- worden voor 
wedstrijden voor de Femi-renstal, 
die het jaar daarop in A u s d 8  en 
Tasrnani~ muden d e n  gehouden. 
Wim h o s  had ongetwiifefd deze 
hopte top in de autoracerij 
gehaald. Helaas mahe de jonge 
hdroorter bij lichte mist in de 
24-mrace van Francorchamps in 
1967 van de baan en verongelukte 
op 21-jarige leeftijd. De kist met het 
stdelijk werschot werd door Rob 
Slotemaker op het dak v a n  de Alfa 
van het Racing Terun Shtemaker 

voor de Nederlandse autosport of die 
in een internationaal aansprekend 
kampioenschap punten hebben 
behaald. De naam van Loos 
ontbreekt op het monument omdat 
de commissie vond dat hij, ondanks 
dat hij Nederlands Kampioen 1965 
was met BM en in 1966 met Alfa 
Rameo, toch niet aan de eisen 
voldeed. "Het bad zo mooi kunnen 
zijn", vindt Sina Paap-Loos. Ze was 
destijds behoorlijk teleurgesteld en 
& de brieven van Rob Petersen 
en de bemiddeling vanuit de 
gemeente door Gerard Versteege, 
Jelk Attema en burgemeester Van 
der Beijden, hebben p e n  resultaat 
opgeleverd. "Er is nog ten suggestie 
gedaan om een hcht naar hem te 
vernoemen. Ook dat is helaas niet 
gelukt." Na d die jaren hebben de 
familie Loos en Rob Petersen zich 
met veel @jn bij deze beslissing 
neergelegd. 



Circult Zandvoort 

I-- T AFFICHE 
IN DE KUNST 

Voor dit themanummer over hei 60-jarig bestaan van hei Circuit Zandvoort, waarmee ik bij deze 
hei bestuur van het circuit van harte feliciteer, heb ik een aantal vroege affiches van het circuit 
en hun makers onder de loep genomen. Doorgaans krijgen affiches niet zo veel belangstelling; ze 
worden gemaakt voor een evenement om de aandacht van liet pubiiek te trekken. Maar uieiiiand is  
eigenlijk $eïnteresseerd in de achtergrond van de affichemaker. Toch schuilen er achter die affiches 
dikwijls grote kunstenaars, die zeker de moeite waard zijn om even bij stil te staan. 

H e t  eerste affiche 
Alvanafde--cesin 
1939 worden m diches 
om de aandacht van het pubbek 
te vesiigen op de deracm in 
Zandvoort. Doel is mei deze 
papkm aaap1,akbiljetbw het: 
~ l a n g m ~ ~ ~ p U b ~ & ~ ~ r n d E  
raees te P a ~ o p  t è w e k , d o w '  
de belevenis ~ ~ ~ ~ h t b g a r  
te maken. De p~~ be2oeh 
kan zijn w e  h ' g a m  en zich 
alvast een worsteiling d e n  vgn. 

de races zelf. 
Vwr de eerste simahces van, 19311 
werd in opdracht vm de o r p i s a t q  
de Koninklijke Nd&&& 
Automobiel Club, een b m i j k  
&he optworpen.deor -een tgtm 
toe onbekende +ch ontairWt 
vmwieall;eendeachtemaam' 
'Lammers' bekend is (fhilie 
van?). Kj ontwierp een 
in félle kleuren met klassieke 
modellen d MG m Bugatti op de 
voorgrond. De mergebpte voorruit 
van kide auto's, de àiagond 
waarlanp deze d & i v &  
zijn gepiaatst en de W strepen op 
de weg 5-n het voalbijf lhn 
van deze wapm. (zie pagina ?) 
De belangrijkste g;egevens 4 s  
datum en orgmkator van de 'Prijs 
van Zandvoort' prijken boven- en 
onderaan het rtffletie. Bij latere 
&&m wordt h i m  een aparte 
onderrand gaweweed, voorzien 

a-&-:&a 
.W,-V$ONDAG 6 MEI 

D.  mm, K. N.M.K Motor-, mndag 6 mei 1950. 
-.- 



Periode 1948 - t972 

van data met plaats, tijd en waar 
de kaarten voor het evenement te 

krijgen zijn Ook de afficttes die 
voor de &erop volgende jaren zijn 
ontworpen zijn kleurrijk; snelheid, 
acceha& en motommogen ~ j n  
terugkerende thema's. 

DOLLY RUDEMAN 
(1902-1980) 
Op 28 auguehis 1948 werd de 
eerste motorrace gehouden op het 
circuit. G&h ontwerpster D* 
Rudcman werd aangetmkh en 
zij ontwjerp voor dit, evenement 
een &&e m een mottinijder 
met de Zandvmmtse duinen ín de 
achtergrond, Ook in dit ontwerp 
hg de LILIM op het mageven 
van sdheid exi is de k l w  rood 
gebruikt om de aandacht te vestigen 
op het ondmerp. Het beeld dat zij 
w e d e  viel wed in de smaak bij 
haar opdrachtgever - de Koninklijke 
N e d h - e  Motorrijders 
Vereniging - want tot en met 1953 
ontwierp zij jaarlijks eea &che 
voor de motorraces in Zandvoort. 

Dolly Rudemtui was voord h n d  
geworden d m  haar in 1926 
expressief gemaakte dñche voor 
de beroemde Russische amt- 

&ard&h Potenakin van Sergei 
Eisenstein. Bovendien was zij de 

' enige m u w  in Nederland die vanaf 
het midden m de jaren twintig 
tot 1935 (honderden) fdtdiches 
ontwierp. Rudemati werd in 1902 
op Java geboren en h a m  in 1912; 
met haar familie naar Den Haag. Ze 
ging er studeren aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten 
en haaide in 1922 haar akte M.O. 
tekenen. la 1926 maakte zij in 
opdracht van de Maatschappij 
Zeebad Schevmhp haar eerste 
d c h e ,  ter gelegenheid vrui een 
ophden van de Spaanse danseres 
,La Argedm in het Kurhaus. Voor 
het tijdschrift De Auta maakte zij 

r 
RCUIT VAN Zi - 

L&$& 

Jan w, Circuit van Zondmort. Grok prijs m N e t k l a d  &r K. N.A. C. 
Internadonale 500 cc m e I  23 jdi 1950. 





J.  F. Lavies, Circuit 
Zanduoort, 

circa 1940-1 950. 

regelmatig illustraties bij verhalen 
van Barend Evert Lugard, h n t  
van een Haags autobedrijf. In 
1925 werd L 4  &tew van 
de Nededadsche Bioscoop Tkust 
1N.B.T.) en in die nieuwe fhctie gaf 
hij Rudeman in 1926 de opdracht 

het Potemkindche. Nadien 
ontwierp ze voor de N.B.T. talloos 
d affiches en pmgrmma's. 

Rudemans werk kon op veel 
aandacht in de pers rekenen, 
onder me& in het vermaarde 
httijdschrift Wendingen. Na 
1930 nam haar productie van 
filmaffiches af, niet in de laatste 
pIaats omdat haar voornaamste 
opdrachtper, de N.B.T., uit elkaar 
was ge*. 

Met de opdracht voor de K.N.M.V. 
Motorraces keerde een oude 
lidde m Rudeman terug op de 
affiches. Ze was namelijk een 
&ent motorrijdster. Grafisch 
ontweqm Jan Lavies (1902-2005) 
met wie Rudeman samen aan de 
Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag studeerde, herinnepde 
zich haar ah een leuke, @ige 



I 
Clrcult Zandvoort 

SPORTKIT KC. 
-\ Koni 

Messcherpe 
verlaging 30=45mm* 

1 Camglete set v.a. 449,00 incl. btw *afh. van hehuil 

l 1  
De autosport specialist van Haarlem en omstreken 

feliciteert Circuit Park Zandvoort 

Bedankt voor +T' . 60 jaar heerlijke autosporf. 

T d 
m J - 1 -  i 

autopassion.nl - . 

oudenhorn 46 - 201UD Haarlem - 023-5324325 nfo@autopassirin.nl 



meid die d begin jaren twintig 
op een motorfiets rondreed. In 
een intemiew vertelde ze: 'Op 
mijn Harley Davidson en A.J.S. 
haalde ik tijdens menig dolle rit 
gevaarlijke capriolen uit. Ik vond het 
heerlijk om zo fijn &t te waaien na 
ingespannen arbeid.' 

JAN LAVIES (1902-2005) 
Jan Lavies is een ontwerper die 
lange tijd de verschillende trends 
in de r e c b  uitstekend aanvoelde 
en daar vakkundig op inspeelde. 
Vrij vroeg d begreep hij waar het 
in de redame en met name de 
autoredame om gaat. Al in het 
begin van zijn carrière p m n  
reoensenten zijn directheid en zijn 
vermogen om met enkele eenvoudig 
lijnen en kleum een diepe en 
blìjvmde indruk ach- te laten. 
Zijn affiches voor auto's, tabak, 
derijen, vakantitibestemaiingen 
en oliemaatschappijen bestonden 
uit krachtig illustraties in heldere 
kleuren, voorzien van esthetische, 
maau altijd zeer duideljjke 
t y p g d e .  Want een affiche moest 
volgens Lavies in één oogopslag de 
bedding duiddijk maken. 

Lavies werd geboren op 9 september 
1902 in een eenvoudig midden- 
standspin; hij volgde een opleiding 
voor tekenleraar aan de Koninklijke 
Academie in Den Haag. Aan hei 
eind daarvan drong het tot hem door 
dat hij gem les wilde gaan geven 
en bij nam vlak vaor het aamen 
de h e n  naar Berlijn. h n m a a l  in 
Den Haag teruggekeerd, begon hij 
aan het vak dat hem meer aanstond: 
teclarmtekenen. Vanaf die tijd 
ontwierp hij tallam advertenties, 
folders, affiches en ander drukwerk. 

Hij kreeg onder meer opdrdten 
van de Koninklijke Pakketvaart 
Maatschappij (K.P.M.), de Japanse 
finna Daisbin, S h d  en ontwierp 
de covers voor de bladen d'Oriertt 
en Sport h B d d  Een van zijn 
aftiches mgen we d terug op de 
cover van het jubiIemnummer van 
De Kunk uit 2005: de Zandvoortse 
zeemeermin. 

In 1925 ging hij naar N e d h d s -  
India waar hij in opdracht werkte 
van onder andere Eeneral Motors. 
De mania waarop hij de auto's 
op &e &&es afbeeldde, Iaat 
duidelijk zien dat Lavies heel goed 
wist dat het er in de autornlame 
woral om gaat te ìmpmieren. De 
organisator RN.A.C, merkte deze 
autorecheafñches van Lavies 
op ea gaf hem de opdracht voor 
eeri affiche ontwerp voor een race 
op het circuit van Zaadvoort dat 
toen nog in d o u w  was. Lavies 
onhvierp een afñche waarop drie 
raceautok voorbijrazen, met nummer 
14 aan kop. Diepte is verkregen 
door bet *ruik van perspectief 
en door de koploper d o r t  weer te 
gew.  Wanneer en hoe laat deze 
spannende race mi vinden, 
is echter niet vermeid. Door het 
ontbreken van deze belangrijke 
gegevens rijst het vermoeden dat dit 
&he (Circuit ZandvMia), wegens 
het uitbreken van de oodog nooit in 
productie is genomen. 

Jan Apetz (1918) 
Tot slot een minder bekende 
&hemaker. Hij is althans niet 
bekend bij het Reclame-Arsenaal in 
Amsterdam en ook het Eiijldureau 
voor Kunsthistorische Documentatie 
blijft wat biq@sche i n f o d e  

betreft in gebreke. Na wat 
speunverk op het internet kom ik 
erachter dat deze ausmtor; auteur 
e0 autojomaliat in de jaren vijftig 
zeker geen onbekende was in de 
autospor~ere1d. Integdeel, begin 
j m u  vijftig ontwierp hij in opdracht 
van de K.N.A.C. een amtd afûches, 
maronder de hier afgebeelde voor 
de Nationale Sprtwa~nrace en de 
Grote F'rijs van Nederland, beide 
gehouden in 1950. 
Daarnaast: schreef en illustreerde 
hij boden waarin de auto en 
het racen centraal stonden. Zo 
schreef hij in 1986 Bugatti. Een 
Legendarisch Pionier en e m  jaar 
later Het orstucircu van weieer: 
Carol en zijn tijd. Verder vmrzag 
hij onder andere de boeken van Roti 
Slatemaker, Hoe veilig ia uw auto 
(1968) en J.H. Poolmam, Rein 
woràt zeepkistcoursur (1950) 
van passende illustraties. Ook voor 

en races: Gatsonides' 
avonmretc, in 1950 geschreven 
door WiIIem Leonard, maakte hij 
25 tekeningen. En zoals de titel van 
dit boekwerk al doet vmoeden, 
ging het over de ervaringen van de 
1egt:ndarisctie autorallyrijder Maus 
Gatsmides in de jaren 1936-1950. 
Voor d d d e  Gatsonides ontwierp 
Apeh een sportwagen, de Gatso. 
Van dit merk werden tussen 1% 
en 1950 slechts elf e x e m p h a  
gebouwd. In de loop der jaren zijn 
bijrui Gatso's verloren gegaan. 
In Nederlmd is er nog &hts één 

over, een Gatso 1500 die, vanwege 
zijn geringe hoogte, de bijnaam 
'Platje' kreeg. 

Drs. Anme Mariora Cense 
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De moeizame circuitja 
van Johan Beerepoot Voor door Nel Kerkman 

De gemme Zandvoort wil Tin 1970 geen geld meer uitgeven aan 
het Eireinit. Sterker nog, in de gememmmad gaan er stemmen 

op om het circnit te shrften teneinde wonhgbomrr ia Zandvoort- 
Moord mog* te m h  Dat zijn de eer~te perrkeleri mudom 
de Nederlandse Grand Prix. Ook de Formule l-courm8 heb- 
hen geen vertrouwen mees in het verauderde pa.rcm5, dat sinds 
1948 qua vdigheid ia blijven stflstaan. De e t r a i k e p  groeien 
andertnasen op de baan en er is selfs geen dektrieitekt aanwedg! 

De NAV (Nededandse 
Autarensport Vereniging) en de 
KNAC (E-jke Nederlandse 
Automobiel Club) staan voor een 
moeilijke beslissing: geen Gand 
Prix meer of de exploitatie van het 
circuit overnemen. De bestuursleden 
van de NAV, Johan Beerepoot 
(secretaris) en Ben Huisman 
(penningmeester), besluiten tot 
oprichting van CENAV BV, met als 
doel vernieuwingen aan te brengen, 
zodat de Formule I-coureurs weer 
naar het circuit van Zandvoort 
komen. Na een spannende 
raadsvergadering - waar de stem 
van de partij Inspraak Nu de 
doorslag geeft - wordt op 17 februari 
1973 een 15-jaxig huurcontract 
tussen CENAV BV en de gemeente 
Zandvoort gesloten. 

Joban Beerepmt voIgt Hans 
Hugdiolta op ah circuitdirecteur, 
Samen met Huisman besluit 
Beerepoot om de voor de 
aanpassingen benodigde 2,5 miljoen 
gulden (later werd dat 3 miljoen) 
via fondsen en obligaties te gaan 
werven. Overal en nergens wordt 
het bedrag vandaan gehadd en al 
op 11 maart 1973 begint de 
Srnallegange uit Aerdenhout aan 

de grote klus. Er wordt nieuw asfalt 
gelegd, de uitloopstroken worden 

verbreed, warir geen vangrad 
ia komt een vanpil, de oude 
vangra& worden m a n p  door 
betere en wordm zo ver mogelijk 
van de baan geplaatst. Er worden 
nieuwe pitboxen neergezet met 
daarboven de ontvangstruimten (wat 
voor die tijd uniek was), er komt een 
nieuw tijdwaarnemmhuis en heel 
belangijk elektriciteit! 
Na een onderbreking van &n jaar 
wordt, de G d  Prix, met een 
recdaantal mes&ouwera, op 
een gemochmiseed Zarrdworts 
circuit verreden. De feestvreugde 
wordt helaas behoorlijk getemperd 
door het afschmhj'ke ongevd 
van de jonge Britse coürew Roger 
Willimsan, die levend verbrandt in 
zijn racewagen. 

Ea de donkere wolken boven 
de vanbtwde racebaan zijn 
nog niet voorbij. Er breekt een 
e n e r g i d s  uit en er dreigt een 
tot adv er^ op hek W e n e n  van 
de auto- en motorsport. Gelukkig 
komt het niet uwer. Wel hijgen 
de bedrijven die de autosport 
sponsoren, aoaIs C&- bet Qor 
de oliecrisis moeilijk. En door àe 
navorderingen van de belasting is 
de fuiancide situatie van het circuit 
al niet optimaal. De economische 
temggang en de duurder uitgevallen 

.* . 
modwmmmgw tit &+t 

kudpbn d d r  ho$ bj opgdtdd 
d m .  Mles bij eibar Wat 

het dat deze p&d9 maar uitpak 

in 19qJL is tg o r w e e r . e e i  po@g van 
deZanIdroormgemeentd 
~ ~ s l d i n g 9 a r i  de ~ ~ v M ) ~  

a u b ~ c S ) e ~ c i e  kan 
de sluithg vin h& circuit niet 
* ~ h ,  o& het cj,uit&t 
kan voldoen aan de &uwe Wet 
C~luids-. Na acht jaar sirijdeh 
ge& Jh B e m p t  het stuur 
in 1981 o m  aaxh Jim V-&. 
*Het waren m e k e  tijden, maar 
ik denk er t& met veei pfmier atui 
Uerug" zegt Beerepoot. Hoewel hij 
niet op de "Wd af Fame" staat, 
is zijn naam onofficieel verbonden 
aan een stukje weg langs de pits: de 
Baerepootsmt. 
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Circuit Zandvoort 

PERIODE 1985 
T O T  HEDEN 

door Kees Koning en Rene de Boer 
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ken w e d  op 25 augustus de laatste 
'bmule I-race d e n ,  arnaar ook 
oepalde de Raad van State dat de 
aanwezigheid van een racecirmric 

1 de ban* van nieuws woningen in 
1 h d w r t  niet in de weg stond. 

I Deze rcitspraak betekende dat het 
k u i t  niet uit de badplaats hoefde 
te verdwijnen Het einde van de 
Formule l-race betekende echter 
d dat Zandmrt aan inteniatie 
naie bekendheid irpoesi inboeten. 
Hei p h  voor de aanleg van eert 
bungdmpk, dat eind 1985 w e d  
pepmimieed, d een nieuwe 
uitdaging voor de circuitdirectie. 

Interim-cirniit 
Vmwegedereahdewinh& 
Vendorado-buqgalawparlr en de 
âaarvmr benodigde ruimte wad ge- 

I upperd om een deel van het circuit 
te s b r i  en op enkeh @aakmm i0 te 
korten. Het paröours zou v d  de 
~ o r a m a b o c h t  d e n  af+& 
tot en met het rechte rituk, dat d 
dat moment het Vwme&w&d m 
gaan heten. Het o d g ~  h 1  zwi in 
dkaarpchmnWOTdea,waadoor 
de lengte van bt circuit nauwetjks 
veradde, maar het in cmpachm 
vwm m vamibeataan. Fiml& 
pobhmmgooidenechtermetin het 
cten, waurdoor het inschuiven van 
het circuit op dat moment nagt+ 
rmeg onmogelijk was. De nieuwe 
M e ,  hstondig onder leiding 

O é m n u m m e r 1 1 I , ~ 2 a M  

van Peter bh en sinds 1988 van 
Hatta &at, besloot am een M m -  
cucriit aan te -n, w d i  BM 
Uit geheel verpìaabt werd en het 
parcours v 4  de H u n a e ~ ~ g  naar 
rechts zou afbuigen. Op deze manier 
kon de au- blijven 
m m  op het duin&& zij het 
op een ingekort pmours met een 
lengte van 2.5 kihnetm- Door deze 

M~zgt.tetanrhfoort 
htamaüonml weer op de 
kacirt 
Na beo wegvallen vrui dt! Grote 
Prijs van Nederland voor Formule 
1-wageins warm er geen p t e  inter- 
nationale raoe-errenementen meer 
op Z m h .  De inmductie van 
een nieuw ruitosportevenment, de 
"Marlbom Masters d Fomuh 3". 

iasahuiakaa tiet bqdwPpark 
d m  gerealiseixd, Met de inge- 
bni iknm van het ir&xi&uit 
in juli 1989 kon een levedige ex- 
ploitatie d e n  opgmet, waarbij in 
d e ~ d e r j a r r * i d o p f i n a n c i e e l  
ale beleidatecbd gebìed @ 
d a m d e  realisatiemeenvol- 
waardig@-circuit. 

m& daarom voor het nodige 
e n h t ï h m ,  Het d d  was duide- 
lijk: "On@wijfeld biedt dit au- 
gmmwdehde de autosportieve 
hoo@epunten die ertoe hi-D Iïet 
Zand~omtse eimi! weer naar ket 
~ i o n a l e u i ~ v a a ~ t ~ ~  
iea",mme~dleeripersberichtuit~ 
~ a F I r r a n 1 8 9 i , ~ n b e t n i e u r 9 e  
e v e n e m e p i t d - W .  



Clrcult Zandvoort 

l Het initiatief voor een invitatierace 
met Formule 3-auto's was afkomstig 
van Marcd Luitze, de toenmalige 
bedrijfsleider van het circuit. Hij 
vond voor het plan een willig oor bij 
circuitdirecteur Hans Ernsi en bij 
Pim van der Heul, deat ijds promo- 
tiernanager bij Philip Morris en als 
zodanig beheerder van het recla- 
mebudget van het sigarettenmerk 
Marlboro. Ook bij het hoofdkantmr 
van Philip Morris in het Zwitserse 
Lausanne werden de plannen po- 
sitief ontvangen. Zo werd in 1991 
de eerste editie van de "Marlboru 
Masters of Fomula 3" een feit. 

Plan met Identieke auto's 
vindt geen doorgang 
Aanvankelijk was gepland om de 
beste rijders uit de nationale For- 
mule 3-kampioenschappen in Duits- 
land, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Italii5 uit te nodigen en te laten rij- 
den met identieke Formule 3-auto's 
van de Franse fabrikant Martini, 
aangedreven door Volkswagen- 
Spiess-motoren. Het idee was om de 
rijders telkens te laten Ioten om de 
auto's, die allemaal zouden worden 
uitgevoerd i n het rood-witte kleuren- 
schema van Marhro, met slechts 
beperkte ruimte voor persoanlijke 
sponsors. Van dat idee werd echter 

al snel afgestapt. UiteindeIijk mach- 
ten ze gewoon met hun eigen teams 
en hun eigen auto's rijden; de enige 
factor die voor iedereen gelijk was, 

waren de banden. 

Voor de eerste editie van de Mas- 
ters, op 17 en 18 augustus 1991, 
wordt in het aankondigende pers- 
bericht nog gewag gemaakt van 
" d a t  ig rijders uit de vier nationale 
F3-kampioenschappen in Europa". 
Dat blijkt een wat al te optimistische 
verwachting: mede door de halsstar- 
righeid van de organisatoren van 
het Duits kampioenschap, die dat 
weekend een eigen race niet willen 
verzetten, staan er alechts 16 rijders 
aan de start, voornamelijk afkomstig 
uit het Brits kampioenschap. Win- 
naar van die eerste aflevering wordt 
een jonge Schot, David Coulthard, 
&e het niet lang daarna tot in de 
Formule I mi brengen. Marcel 
Albers zorgt voor een Nederlands 
succes door ais derde te eindigen. 
(Hdaas komt de sympathieke Al- 
bers nog geen jaar later om het leven 
tijdens een Britse Formule 3-race op 
het circuit van Tliruxton.) Uitgebrei- 
de promotie van sponsor Marlbom 
met o.a. gratis toegangskaarten zorgt 
voor 35.000 bezoekers. 

Jos Verstappen eerste 
Nederlandse winnaar 
Bij de tweede Masters staan er d 31 
auto's aan de start; winnaar wordt de 
Porîugees Pedra Lamy. Grappig de- 
tail: de Zweedse hobbyrijder Claes 
Rothstein is tijdens de race al 54 
jaar en daarmee de oudste die ooit 
deelnam aan de Masters. In 1992 
rijden er ook twee dames: de Duitse 
Claudia Hurtgen en de Oostenrijkse 
Mercedes Stermitz. In 1993 is er 
voor het eerst een Nederlandse win- 
naar: 56.000 bezoekers juichen voor 

Jos Versrappen, die er een prachtige 
show van maakt. Ook hij zal een 

jaar later al in de Formule 1 zit- 
ten. In 1994 moet de race opnieuw 
worden gestart ndat een aantal 
deelnemers in de Tarzanbochl met 
elkaar in botsing zijn geraakt. De 
Brit Gareth Rees wini. 

Torn Coronel wint in 1997 
De Masters van 1997 leveren een 
overwinning op voor Torn Coronel, 
die zijn Japanse teambazen van 
Toyota ervan had weten te over- 
tuigen zijn bolide naar Nederland 
te laten vliegen om aan de race te 
kunnen deelnemen, ondanks dat 
in hetzelfde weekend een race voor 
het Japans kampioenschap verreden 
wordt. Comnel wini op Zandvoort Bn 

Jm verssappen m ue 
mq'e A r m  A21 
Formule l cm t#& 
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l a b  dat jaar de Japanse titel, zodat 
zijn gok goed is uitgepakt. Enripue 
Befpoldi is in 1998 de laatste win- 
naar op het oude circuit; een jaar 
later wint de ]hit Marc Hynes bij de 
premiere op de nieuwe baan, 
In 2005 was de laatste editie waarin 
Maxlboro opmd als titelspomor; 
Europese wetgeving verbood mort- 
zetting van de samenwerkhg met 
de &sg ip r ,  De Schot Pad di 
Resta won de Mmters wui 2006, 
die als "BP UItimak Masters'' 
weden aangeduid. H e h  waa dat 
ook de tot dusver laatste editie vm 
de Masters op Zandvoort. Doordat 
de gewenste m geluidsdagen 
niet weden toegekend, moesten de 
Mastslers vorig jaar noodgedwongen 
uitwijken naar het Belgische Zolder. 
Maar de naam "Zandvoort Masters 
of Fomda 3" iaat er geen enkele 
twijfel wer bestaan waar het even* 
ment eigedijk thuishoort, en dat is 
op Cimiit Park Zandvoort! 

Van de buidige generatie F o d  
l-coureum hebben uiteindelijk bijna 
alle rijders ten d meerdere malen 
aan de Masters deelgenomen en 
ook tal van rijders in de Deutsche 

Vanuf l judi 2005 WW &b&re&m in 
& sport d o d e n .  Op 12 juni 2005 w d  
de N e & r U r  &CG0 van &r Garde 
succes gew~dst dmr minbr-pregìdent Jan 
Peter B&&, a d  bekerui een p t  

A -1, 
= 

Tourenwagen Masters @TM) d 
het FIA WTCC (Wereldkampioen- 
schap m taerwrigells) reden in de 
Formule 3 op Zandwrt. M-aar net 
zo belangrijk is dat Zandvoort met 
de Masten of Formula 3 weer op de 
internatide racekaart kwam te 
staan. 

Meer internaitlionala series 
op Zandvoort 
De sierke internationale pitie 
kwam goed tot uiting door de komst 
van het Duits toemagdampioen- 
s&ap DTM, dat gin& '2001 ieder 
jaar op Zaadvoort te gast ia, en de 
AlGP-serie, die dit jaar voor de der- 
de maril in succesde naar Zandvoort 
komt. Vanuit dat perspectief is het 
~ r o n k e l t j k e  doel, d gdÓm- 
ieerd in dat eerste persbericht van 
1991, dus zonder meer gehaald. 

Voord de AIGP World Cup of 
Motorsport beeft de nodige herinne- 
ringen bij de Zandvoortse bevolkhg 
achtedaten. Tijdens de premiere 
van deze intemtimale fmuiew8- 
genserie werd de badplaats omge- 
toverd tot een heus racedorp. Meer 
dan 120.000 bezoekers (!) kwamen 

naar Zandvoort m daar te worden 
getrakteerd op spectamtaire races 
en spannende inhaalacties. De 
grote opkomst betekende een niéuw 
bezoekersrecord ia de 60-jarige 
iktorie van het circuit. Nimmer 
kwamen er dveel racelidheb- 
bers het ciruuit in de duinen, 
die oranje Harden door de vele 
fans die zich d verwachting in de 
kleur van het A l  Tem Nederland 
gekleed haàden. Nica Hrnlkenberg 
won weliswaar, maar de inhdace  
van Jemen Bleekmolen zorgde voor 
het meeste vuurwerk en b h t  het 
publiek in extase. 

Zandvoortr. meer dan races 
alleen. 
De populariteit van het circuit van 
Zandvoort blijkt eens te mem uit de 
interesse die bestaat bij het badrijfs- 
leven. Organisaties zien het circuit 
melijk ah ideaal instrument voor 
klantenbinding en als perfecte 
locatie mor een p d u c  tpresentatie. 
Daarnaast worden er diverse incen- 
tivedagen georganiseerd, waardoor 
het terrein meer dan 36û dagen per 
jaar in gbmik is. 



uit Zandvoort 
- 

Rob Slotemaker 

NTS-ty foto naei Tomy Zwanenburg, van 

Rob %temaker werd g e h e n  in 
Batavia op 23 juni 1929. 
Na zijn diensttijd [E& ~trdjagw 
p h t )  en een aantal succ.walle 
trices lxpn bij in l957 zijn 'anti- 
*chooi'op Zmdvowt. tEet begin 
was eenmi* een s t a c m  deed 
dienst als klokaai en op een dwd- 

lopend s@ circuit hg e q  b n  
asfalt waar de theorie in praktijk 
&h 4. 
Wim Loos, Tomy Z d u r g  en 
later Jan b e f 6  (toen mg net 

tieners) waren b - p u h t j ~  
en deden af en tne de kunst van het: 
uit de &p halm van eqn auto voor. 

Op 26 augustus 1979 debuteerde 
Jan b e n  met een Shadow in de 
Grand Prix van Nederland. 
Rob Slotmaker verongduk~e op het 
circuit Zandvoofl op 16 september 
1979. 
50 jaar later is de dipschool een 
instituut Ín Nederland. 



Rob SIotemaker 



DE 
HYPOT 
SHOP 

'HEEK 
D 

Hypotheekshoppen I 

John Wieden hof 

Petra Geusebroek 

Kostverlorenstraat 100 

C . .  :Q 

. 
M 

DE ..h..= ...b 

HYPOTHEEK 
SHOP ¤ 



' D E  K L I N K '  
kwartaaluitgave van 

GENOOTSCHAP 'OUD ZANDVOORT' 

Op d naar een origineel cadeau ter gelegenheid van een verjaardag, Sinterklam, 
Kerst of eea ander feestelijk moment?? 

Geef eens een d# Zandvoorte geschenk: een jawabonnement op "Tie W*. 

Voor G 9,95* verrriirt u iemand met 4ai een Klink en twee maai 

de befmmde GOZ-avond, met  dia'^, &s m lengen over oud Zand~wrt. 

Voor minder dan € 10,- een cadeau voor 6 x plezier, een huel jaar lang. 

Waar vindt u dat neg, in deze dure eurotijden. 
Opgeven is eenvoudig: (kan ook via www.oudwindvoortd) 

* f 935 is het tarief voor ontvangers van "De Klink" in Zandvoort en € 14,75 per kalendedaar voor ontvangers buiten Zandmrt 
en buitenland (dit vanwege porto- en verxendkwiten). Uw opdracht en betaling dienen uiterlijk 3 weken voor de gewenste 
ingangsdatum in ons bezlt te zijn.(Glro 4206723 t.n.v. Genootschap "Oud Zandwow.") 

- - . . . - 

Er doen twee verhalen de ronde. &n van de o n t w q t m  van het c b  en Kumho Bocht een tweetal voor 

Het eerste is dat de naam is afge- cuit. Van hem kwam het idee om de ei- spiekende naar sponaom 
leid van de wals, Tarm genaamd, baan na wat nu de Hugenholtzbacht vernoemde bochten. Voordat de rij- 
die men gebruikte om het aa£alt is omhoog te laten lopen. De ñob dm het rechte stuk weer opkomen, 
van het Zandvoorkt! circuit vIak te Slotemaker Bocht kent dezelfde moeten ze eerst nog door de Arie 
maken. De tweede verklaring is veel trieste historie ah de WscfJiocht. Luyendijk Bocht. Deze snelle 
Ideurrijker, Op de plaats waar nir de Op deze plek verongelukte op 16 dterboch t h& als mamgever de 
Tananbocht I& waren in het verre september 1979 & vemiaaxde alIereerste Nederlander die in 1990 
mleden volkstuintjes, die bij de Zandvoortse slipinstructeur op dra- de wereldberoemde Indy 500 op zijn 
aanleg van het: circuit mmsten wor- matkche wijze. Ah eerbetoon aan naam bracht en dit hamrenstukje in 
den ontruimd. Eén van de e i v e n  deze odosmak&jk met Zandvoort 1997 wist te herhalen. 
van zo'n volkstuintje had de gestalte en bet circuit vabonden coureur 
van de jungleheld en werd m het werd de plek naar hem vernoemd. 

- 
1 Timanbocht 
2 'GerhchbQchz 
3 H u g e n h o ~ c h t  

7 v 
4 Hunzwi% 
5 Jan de W i j k  veld, later de Rob Slotderbwht 
6 Scheivlak 
7 aandenvlak, h hfmbp dame, thans btersbocht 
8 I h d O o s r  
9 BosIn 

Y O / i i  BOB Uit, hter Akie Liryaídijkbocht 

H~ffirctlit uroeprennu. & & o c h d i e  &rdsiaan inhelmarî mz@ngenummtrdwm1 dm f l .  

r&mnwnmevIII , zwnerMOg 



Edeau-abonnement op "De Klinkm is bestem ~ ~ o r :  

naam van de gulle geuer genoemd. 

1 Deze kaart kan in een ongefrankeerde envelop worden verzonden naar. 
1 &enootschap Oud Zandmrt t.a.v. "De Kllnk" I Antwoordnummer l14 

2040 WB Zandwort 
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Vaar komen 
die namen vandaan? 

In Amerika draait d e s  om getallen en cijfers. Dat gaat zelfs 
zóver, dat de namen van bochten op circuits met nummers 
worden aangeduid. In Europa heeft men wat meer fantasie en was van een circuit was daar al het 

hebben de bochten gewoon namen. Circuit Park Zaodvoan heeft scheivlak* *@leid van 

zelfs een aantal wereldberoemde bochten met illustere namen. vlak of grens. 

Ver voor de verbouwing van 1999 
De namen van sommige bochten dorp dan ook Tarzan genoemd. Deze had Circuit Pack Zandmort een 
kennen een rijke historie. Met het m m  wilde zijn plekje alleen &taan naar het sigarettenmerk MarIbom 
dmr de j a m  heen verkggen van als de bocht die daar zou komen m d e  bocht. De bocht, die 
het tracé zijn becuchte bochten naar hem werd vernaemd. na de verbouwing naar het nieuwe 
en hun m e n  als Owt, gedeelte leidde en even vmr de 
Pa~oramabocht of Bos €Et ver- De Gerlachbucht heeft zijn naam oude Marlboro Bocht lag, werd 
loren gegaan. Daar zijn echter weer te danken aan een dramatische ge- ook weer Maflbom Bocht gedoopt. 
nieuwe namen mor teruggekomen. beurteiris. In deze bocht verongeluk- Naar aanleiding van het in werking 
Ook deed daarbij de commercie zijn te in 1957 Dr. W. Gerlach. Hij was treden van de wet die tabaksreclame 
intrede, waardoor bochten de naam het eerste dodelijke slachtoffer op v e r h d  w& de naam vm deze 
van een sponsor kregen. Zandwiort. De HugenhaItzboeht bocht, verwijzend naar de h l -  
Wellicht de beroemdste bocht van k m g  zijn naam bij het afscheid vaa h Mmters, veranderd in Masters 
Cixcuit Park Zmdvoort is de Tar- de toenmalig circuitdirecteur Hans Bocht. 
oanbocht. Een op het eerste ge- Hugeaboltz (3i973). De Humerog Het nieuwste stuk Circuit Park 
zicht vreemde mm voor een bocht. is vernoemd naar de heer L. Hunse, Zandvoort kent met de Audi-S Bocht 
Er doen twee verhalen de ronde. &n van de ontwerpers van het cir- en Kainho Bocht een tweetal voor 
Het eerste is dat de naam is afge- cuit. Vm hem kwam het idee om de zicbzelí sprekende naar spomm 
leid van de wals, Tman genaamd, baan na wat nu de Hugenholtzbocht vernoemde bochten. Voordat de rij- 
die men gebruikte om het asfalt is omhoog te laten lopen. De Rob ders h& rechte stuk weer opkomen, 
van het Zandvoortse circuit vlak te Slatemaker Bocht kent d d d e  moeten ze eerst nog .door de Arie 
maken. De tweede verklaring is veel trieste historie als de; Gerlachbocht. Luyendijk Bocht. D m  snelle 
kleurrijker. Op de plaats waar nu de Op deze plek verongelukte op 16 rechterbocht heeft ah naamper de 
Tarzanbocht ligt waren h het ver* september 1979 de vermaarde allereerste Nederlander die in 1990 
verleden volkstuintjes, die bij de Zandwrtse slipinstructeur op dra- de wereldberoemde h d y  500 op zijn 
d% van het circuit moesten wor matische wijze. Als eerbetoon aan naam bracht en dit huzareristrikje in 
den ontruimd. Eén van de eigenaren deze onlosmaküjk met Zandmrt 1997 wist te herbalen 
van zo'n volkstuintje had de en kt circuit verbonden coureur 
van de jungleheld en werd in het werd de plek naar hem vernoemd. 

1 Tarzanbocht 
2 Gerlachbocht 
3 Hugenholtzbocht 
4 Hunzerug 
5 Jan de Wij ker veld, later de Rob Slotemakerbocht 
6 Scheivlak 
7 Hondenvlak, later Marlboro chicane, thans Mastmbocht 
8 Tunnel Oost 
9 Bos In 

1 W1 Bos Uit, later Arie Luyendijkbocht 

Het circuit q r  en w. De b m b n  die w d e n  verklaard siuw in har murt en zijn genummerd wn l iJm It 



Wanhier is een veelzijdig kantoor op het 

ge bied van accountancy, fiscaliteit en advies. 

Door onze uitgebreide vakkennis &n a. 
nuchtere mentalltdt helpen we iedere 

ondernemer met vraagstukken opfinandeel 

dadministiatief gebkd.want ons uitgangs- 

punt b t i p  een onderneming vwm h al 
I 

Ingewikkeld genoeg, dan kun je beter met 

k i d e  benen op de grond staan. 
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sen 
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Adres : Kostverlorenstraat 121 
Postadres : Postbus 286 

2040 AG Zandvoort 

e-mail : notarissen@zandvoort .knb.nl 

Telefoon : (023) 571 6841 
Telefax : (023) 571 20 88 





Circult Zandvnnrt 

28e jaargang, nummer f l1 'DE KLINK' 
Kwartaaluitgave van 

GENOOTSCHAP 'OUD ZANDVOORT' 
Opgericht 11 december l970 

Reductie "De Klink" 
Peter Bhijs (hoofdredacteur) 
Brederodeatraat 28 
2042 3: Zandmort 
023-57lm 92 (na 19.00 uur) 
pe terhluijs@oudaandvoort.n1 

Bestuur Genootschap: 
Voorzi~~rer: 
ing. Ger Cense 
023-573 3210 
ger.cense@oudzandvoart .n1 

Ledenadministratie: 
adreswijziging, 
aanmelden &we leden & 
vragen over bezorging: 
mevr. E. Hoogervorst-Schuiten 
Oosterstraat 1 
2042 VE Zandvoort 
023-571 81 77 
Iedenadministratie@oudzand-voort. 
nl 

Na lid gewordeti te zijn van het 
GOZ, ontvangt u hei eerstkomende 
(kwariaa1)nummer van "De Klink" 

Vice-morzit ter: 
An kie Joustrzi-Brokmeier 
023571 5155 
an kie.joushzi@oudzandvoort .n1 

drs. h e  Marion Cense 
06-53576757 
amcense@homailcom 

Jaap Kerkman Am 
023-511 50 13 
jaap-kerkman-azn&ud~dmrtrtnl 

ir. Chris Wagenaar 
023-571 3999 
chris.wagenaar@oudzandvoori.nl 

Arie Koper 
023-571 84 41 
arie.koper&udzahdvoort.nl 

Secre~arti 
Arie Koper 
Willem KIoasstraat 9 
2041 BK Zmdvoori 
023-571 8441 
secretaris@oudzandvoort .n1 

Woord van dank 

Nu de finishvlag voor dit 
racenummer op Circuit Park 
Zandvoori is p a l l e n  wil ik 
graag de volgende Klink-coureurs 
op het pcidiurn: 
Arie Kaper 
Mnrtin Kiefer 
Marianne Bluijs 

Nel Sandbergen-Kerkmrrn 
023-571 21 S16 
nel ,sandbwgen-kerkman&ud- 
zandvo0rt.d Penningm.eest e c  

Matih6 Crabbendam 
023-571 2514 Tkkstbwerk1n.g & correch: 

Marianne Bluijs 
A rchivuris: 
Mariin Kiefer 
archivaris@oudzand~oort.nl 
06-53271618 

Mede door hun gedetailleerde 
 oorbe bereiding en uiivoering, 
inet een sclierp oog voor techniek, 
en hun stabiele en snelle mndetij- 
den is het het GOZ-team gelukt 
om op de hoogste plaats van dede 
CPZ-jubileumrace te eindigen. 
Hulde voor deze k1 in kende 
prestatie! 

Cor Draijer 
023-527 3730 
Dr. Johannus G. Mexgerstraal4.2 
2041 HC Zandvoort 
cor.dtaijer@oudzaiidvoort.nl 

Jaap Paap 
jaap,paap@o~~dzandvoor~.nl 

Peter Bluijs 
hoofdredacteur "De Klink" 

Sluitingsdatum kopij eerst- 
komende nutnmer 'De K h k '  
15 september 2008. Gezien bij Willem.ven Cli ucrilurlel~ui.~ 

Haltestraat 48. Zondvoort 
O Copyriglii 2008 
Alle rechten op de inhoud van 
"De Klink" herusten bij het 

Genootschap "Oud Zanrlvoori", voor 
zover dexe rechien niet berusten bij 
rferden door wie materiaal 11est:hikbaar 
is gesteld aan het Genoiiischap "Oud 
Znndvoort" 

Losse Verkoop "De KlinV' 
Bruna Balkenende. Grote Krocht 
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Bel 088-824 8244 of ga naar www.telegraaf.nllkiosk 
voor een proefabonnement. 
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