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Viiftien jaar geleden, om Pre'l

eies te zijn op 21 november 1957' I
werd Antwerp 1\Ioton Uruon_geb_o:l autosport

Een klub als deze bestaat uit
vrienden, uit voonvechters, uit
denkers etr spottrne,nsen. We zou-
deo personen te kort dqen, irndien
we heo niet vernoemen, die in de
loop van deze vijftien sportjaren
hur.beste beehten hebben imge-
zet om Antwerp Motor Union
groot te Ínaken- Daarvoor dienen
speciaal vermeld de hr'ren §taÈ
paerts, Ióos, Devos, De Schutter,
Leloup, Cardinaels Collin, Sue-
tens, Van Gastel, De Winterr, Hae-
negraef, Slisotten, de Clippel en
Van de Velde.

H,et is niet overdreven, Àntwerp
Nlotor Union IS groot. Volgens
insiders zelfs momenteel de groot-
ste in ons land. Eerst gitrg het
stapl-oets, dan m,et rasse schreden
em de laatste jaren met gi'ote
s,pro)ngen. lVant na de kontaktna-
me met de K.A.C.B. treëerde
À.1\[.U. nog versche,iden exclusivi-
teiten zoals het instellen van de
«Challenge Jean Blanc» ter na-
gedachtenis van wijlen Jos Save-
ntierrs. Hun medewerking aan na-
tionale en,internatio,nal,e proev,en
werrd bestendigd en gewaa,rdeerd. 
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Ecn eigen pro,ef kon niet lang uit- 
I

blijven. In 1965 starten dan ook 
i

de eerste << Bekers der Toekomst » |

welke een enorme bijval geniet. I

De grafische lijn op het diagrarn- 
I

ma blijft stijgend. Antwerp Motor I

Union wondt enkend doot het in- |

richlend komité der 24 ur€rn van 
I

Francorchamps en levert de stand- j

i

kommissarissen, Het oprichten i

van een Nationaal komitee der i

Standkommissarissen met het oog l

op meer veitrigheid bij cireuit'
wedstrijden spruit voorl uit hun
vooruitstrevende denkrvi jze.

Op de vooravond van h,un offi'
eiële viering staat A.M.U. dan o'ok
vo,or nog grotere sportmanifesta'
ties, voor nog groter,e diensten
aan d.e autornobielsport, waarwo,r
deze aktieve ke'rn reeds in heel
ons landje ge'waardeerd is.
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ren, Zo rnaan, tussen Pot en Pint

Onmiildellijk hebben de elf
stichters. waaronderr de horen W.
De Vos im T. StaPPaerts nriet het
minst^ vaart gezet achteir hun ide'e.
Want'nadat de statuten in het Bel'

I gisch Staatsblad oP 7 december
ti57 verschenen wa'rèn, duurde het
nos seen volle twee maandea of

ihef e-erste A.ilI.U.-bal had plaats'
ivanaf dat ogenibl,ik Yolgden de
' aktivi,tei,ten elkaar snel oP. Een
eerste A.1\(.U.+atlY oP 105-58, een

, fabriekstest van Austin IIealeY,
een gardenparty, een filmavond,
d,e ee,r,ste Vliegende k'ilometer en
oo 9/10 aPril 1960 de Eerste Arxt'
werpen - Liège 'AntwerPern. Deze
laatste oroef vond inslag in de
autosporiwereld. Tairijhe K'A.C.B.
ogen \rya,rcn vol itrteresse gericht
oó de toenmalige « Piratenklub »
Arxtwerp Motor Union.

bestroten enkele rasechte auto-
sporffans een organizatorische au'
töklub te stichten in AntwerPen.
De vraag of ze op dat ogelblik
beseften-dat hun iilee zou leiden
tot r]e eerste klub van di,e aard ia
het Vlaanrse land, laten we op€o.

'We zeggen wel << toenmalige »
want nradat Antwerp Motorr Union
aain haar 2d,e Antwenpen - Liège -
Antwerpen en 3de Vl,iegende Kilo-
rneter toe was, kon de K,A.C.B,
niet anders meor da'n èen kontakt-
vergadening beleggeo met deze
klub vol dynamiek eur reeds zo
invioed.rijk in de Belgische auto-
sport. Deze eerste kontakten wer-
den gelegd o,p 6 okto,ber '62.


