8

VERZAMELAAR VAN DE MAAND

MOTOCROSS

Op zondag 25 september laat Kees-jan Teurlincx uit Oirschot zijn verzameling over de motocross zien op de
verzamelbeurs in Eerde. Al 2 keer eerder hield Kees-jan een mooie tentoonstelling op de verzamelbeurs. In mei
2015 met zijn verzameling DAF vrachtwagens en in september 2017 ook met zijn verzameling over motocross.
De artikelen die toen daarover in de Verzamelaar stonden zijn nog steeds te lezen op de website van de
verzamelbeurs.
De motocross zit in zijn bloed. Zijn opa deed in de jaren
‘40 en ‘50 mee aan motocross wedstrijden. Op de linker
foto staat zijn opa helemaal rechts (startnummer 14). Als
kleine jongen ging Kees-jan al met zijn vader naar
wedstrijden kijken. Hij heeft zelf ook 1 keer gecrost en
toen brak hij direct zijn been. Hij bezoekt nu nog zo vaak
het kan wedstrijden. Het leukst vindt hij het dan om foto’s
te maken van de wedstrijd. Daar is hij ook erg goed in.
Een foto is zelfs geselecteerd voor een sportkalender.

VERZAMELAAR VAN DE MAAND

9

Sinds 2017 is er weer heel wat bijgekomen in zijn verzameling. Toen stond alles in een heel klein slaapkamertje,
maar daar past alles allang niet meer in. In februari 2021 heeft het Eindhovens Dagblad nog een keer een filmpje
over zijn verzameling gemaakt. Dit is nog steeds te vinden op internet als je googled op zijn naam en Brabants
Dagblad. Daarna besloot hij om in zijn garage een museum te maken. De garage werd leeggemaakt en voor de
fietsen werd een afdak gemaakt, de ruimte werd geschilderd en opgeknapt. Daarna werd de verzameling
overgebracht. Toen het klaar was las zijn vrouw in de krant een oproep: “Waar kijk je naar uit als de coronatijd
voorbij is?” Zijn vrouw stuurde een e-mail naar de krant dat ze graag bezoekers wilden ontvangen in het nieuwe
museum. Binnen de kortste keren hing de krant aan de lijn en diezelfde week stond er een artikel in het
Eindhovens Dagblad (juni 2021). Inmiddels hebben ze al diverse bezoekers mogen ontvangen in het museum,
voornamelijk oud-crossers.
In het filmpje van het Brabants Dagblad vertelde Kees-jan dat hij nog op zoek was naar een shirt van Glenn
Coldenhoff. In 2019 waren er 3 Nederlandse rijders die meededen aan de Motocross of Nations in Assen. In
de Motocross of Nations, strijden 34 deelnemende landen met een afvaardiging van hun beste motorcrossrijders
om de overwinning. In 2019 bestond de Nederlandse afvaardiging uit Jeffrey Herlings, Calvin Vlaanderen en
Glenn Coldenhoff. Zij wonnen met grote overmacht. Van de eerste 2 rijders had Kees-jan al een shirt in zijn
collectie maar het shirt van Glenn Coldenhoff ontbrak. In
september 2021 hield Kees-jan een tentoonstelling met zijn
verzameling op de jaarmarkt in Oirschot. ‘s Middags stond
opeens Glenn Coldenhoff voor zijn kraam met in zijn handen
een shirt en een broek. Glenn had het artikel over de
verzameling van Kees-jan in de krant zien staan en onthouden
dat hij nog een shirt zocht. De vriendin van Glenn was ‘s
morgens op de jaarmarkt geweest en had daar de kraam van
Kees-jan gezien. De foto van Glenn Coldenhoff hiernaast is op
14 mei 2021 in Lommel door Kees-jan gemaakt en een paar
dagen hiervoor tijdens een training door Glenn van een
handtekening voorzien. Dit is de originele foto, de foto met
handtekening heeft hij ingelijst in zijn museum hangen.
De verzameling van Kees-jan is zeer uitgebreid en gevarieerd. Hij heeft diverse
bakken met programmaboekjes van wedstrijden, maar er is nog ruimte over in de
bakken dus als u er nog heeft liggen kunt u hem er blij mee maken. Hij heeft heel
veel gesigneerde shirts van motocross rijders, en zelfs schoenen, broeken en
helmen. Hij heeft ordners vol met wedstrijdverslagen en interviews. Hij heeft ook een
paar kasten met miniatuur modellen.
Toen hij de flipperkast op de foto hiernaast op een rommelmarkt tegenkwam was hij
direct geïnteresseerd en toen hij de prijs hoorde was hij direct verkocht. Er staan
geen voor Kees-jan bekende motorrijders op de flipperkast, maar het is wel een
bijzonder item in zijn verzameling.
Tijdens de vorige tentoonstelling op de verzamelbeurs vroeg een bezoeker of hij ook
dingen had van Tiny van Erp (een motocrossrijder), daar had hij toen niets van.
Inmiddels heeft hij al heel wat items van die rijder aan zijn verzameling toe kunnen
voegen.
Voor meer informatie en afbeeldingen kunt u kijken op www.moetjekijken.nl en
verzamelbeurseerde.nl.

Verzamelbeurs
Op zondag 25 september laat Kees-jan Teurlincx uit Oirschot zijn verzameling over de motocross zien op de
verzamelbeurs. Kom eens een kijkje nemen op de verzamelbeurs. Als u nog een aanvulling heeft op deze
verzameling kunt u contact met hem opnemen via 06 - 2014 7118 of e-mail naar k.teurlincx@hotmail.com.
Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Zuid Nederland van De Verzamelaar

