
www.maclierop.nl   1 

 

Persbericht 

 

MAC LIEROP wint internationale prijs als Beste Motorcross Organisator 2008 

Prijs voor MAC Lierop 
 

Monaco / Lierop – Voormalig voorzitter Wim Smits en oud bestuurslid Frank van Tulder kregen 

vorig weekend in Monte Carlo tijdens een groots opgezet galafeest uit handen van FIM 

(Federation International de Motocyclisme) President Ippolito de prijs uitgereikt voor Beste 

Motorcross Organisator 2008.  

 

Smits die vorige maand als voorzitter afscheid nam en de voorzittershamer aan de nieuwe 

voorzitter Pieter-Paul Vermeulen overgaf, sprak van een mooie en zeer verdiende prijs. Smits 

kreeg zelf eerder op de avond ook al een prijs voor zijn jarenlange inzet voor de motorsport. 

Smits was zichtbaar onder de indruk. “Dat ik dit bij mijn afscheid nog mag meemaken”. 

 

De gehele avond stond in het teken van de (Wereld) Kampioenshuldigingen. Van alle klassen 

betrokken bij de motorcross werd de winnaar in het zonnetje gezet. Bij de 85 cc viel de eer aan 

Jeffrey Herlings. Herlings won dit jaar 4 kampioensschappen. Nederlands kampioen, Europees 

kampioen, Wereldkampioen en daarnaast won hij het Duitse ADAC kampioenschap. In de 

zijspan klasse ging de titel naar Daniël Willemsen. Zij wonnen voor de zevende maal de 

Wereldtitel. 

 

Ook de nieuwe bestuursvoorzitter Vermeulen was bij de uitreiking in Monaco aanwezig. “Deze 

prestigieuze prijs is te danken aan het doorzettingsvermogen van Smits met al zijn vrijwilligers. 

Eindelijk krijgen ook deze vrijwilligers de eer die hen toekomt. MAC Lierop is een prachtige 

club, bestaande uit alleen maar vrijwilligers en zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Als 

men zich bedenkt dat het circuit in Lierop in tegenstelling tot andere circuits géén permanent 

circuit is, maar telkens opnieuw moet worden opgebouwd en weer moet worden afgebroken, dan 

kan men zich voorstellen hoeveel werk er elke keer verzet dient te worden door vele mensen. 

Sommige nemen zelfs vakantiedagen op en offeren hun vrije tijd op aan dit evenement. Als dit 

motorsport spektakel niet gedragen zou worden door zovele vrijwilligers dan was het 

onmogelijk om dit evenement te organiseren. Blijkbaar hebben ze het fantastisch gedaan want 

het harde werken is nu beloond met een prachtige en zeer begerenswaardige prijs”, aldus 

Vermeulen. Het evenement in Lierop is inmiddels een wereldwijd begrip. Dit bleek uit de grote 

naamsbekendheid die het kleine Brabantse dorp Lierop geniet bij de internationale genodigden 

en afgevaardigden die allemaal waren verzameld aan de zonnige Côte d’Azur. 

 

De Somerense arts Vermeulen vervolgt enthousiast zijn verhaal met de mededeling dat ze nog 

voor twee jaar een contract hebben met de promotor Youth Stream. “Daarna moeten we weer 

met elkaar om de tafel”. Dat het organiseren van een dergelijk evenement geen kleinigheid is 

onderstreept hij met de opmerking dat inmiddels het eerste slachtoffer onder de organisatoren al 

is gevallen. “Zuid-Afrika heeft zich ten gevolge van de economische recessie en de inflatie 

moeten terugtrekken als organisator”. Het is dan ook een hele opgave maar daarnaast een grote 

eer voor voorzitter Vermeulen om dit succes voort te zetten. 

 

Door het terugtrekken van Zuid-Afrika als organiserend land wordt het Wereldkampioenschap 

Motorcross met één wedstrijd ingekort. Er blijven 14 wedstrijden over in Europa, waarvan de 

eerste op 29 maart 2009 van start gaat in Italië. De laatste Europese wedstrijd wordt op 29 en 30 

augustus gehouden in Lierop. Daarna gaat het hele circus nog voor één wedstrijd naar Brazilië. 

De Nations wordt dit jaar verreden in de Verenigde Staten. 



www.maclierop.nl   2 

 

 

 
 

Vlnr. 

Youth Stream President Guiseppe Longo, FIM President Vito Ippolito, Frank van Tulder, Wim 

Smits, Pieter-Paul Vermeulen, Wolgang Srb, president FIM Motorcrosscommissie. 


