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Naam: Marc Vermoesen 
Bouwjaar: 1957 
Beroep: Eigenaar van TRAX Racing, 
Beltec en Xtrafl ex
Oorsprong motorliefde: “Toen ik 12 
was, had ik zo’n goed schoolrapport 
dat mijn vader me 500 frank gaf (ca. 
€ 12,50), waarmee ik een oude tweetakt 
Sachs brommer kocht. Mijn oom woonde 
naast ons, als boer had die behoorlijk wat 
land – geweldig om te crossen! Toen ik 16 
werd, begon ik met Honda brommertjes 
te rijden en niet veel later begon ik me 
bezig te houden met motoren, zoals de 
CBX1100 zescilinder. Ik stopte toen we 
kinderen kregen, maar toen die een jaar 
of negen, tien werden besloot ik samen 
met wat vrienden om weer te beginnen 
motorrijden. Ik kocht een Buell, vond ‘m 
niet snel genoeg en haalde een Aprilia RSV 
Mille in huis. Er zat een boordcomputer op, 
ik ben niet zo goed met die dingen, maar 
mijn vrouw wel. Zij checkte regelmatig de 
geregistreerde topsnelheid. Toen er ‘290’ 
stond, moest ik ‘m verkopen! Dat was 
het startsein om Ducati’s te beginnen 
aanschaffen, en aangezien ik er nooit 
eentje verkocht heb, spaarde ik ondertus-
sen een hele collectie bij elkaar, negen om 
precies te zijn. Nu ja, voorlopig, want ik 
heb ondertussen mijn oog laten vallen op 
een Multistrada…”

Motor: Ducati 900
 Mike Hailwood Replica
Bouwjaar: 1983

Speciaal: “Ik bestelde de Mike Hail-
wood 900 Evoluzione in 2000. Het was 
een speciale limited edition die je kon 
kopen via het internet. Hij werd geleverd 
in 2002 en staat nu in mijn woonkamer. 
Maar dat is een Evoluzione van de replica 
en ik wou de originele hebben. Die vond 
ik uiteindelijk in 2006, ik kocht ‘m van 
een kerel die racete met oldtimers maar 
die teveel motoren had.”

Verhaal: “Hij staat niet volledig 
origineel, want ik heb de motor laten 
tunen door Jef Coppens van JeCo Moto. 
Ik heb er maar twee of drie keer mee 
gereden. De zitpositie is niet erg comfor-
tabel voor mij, de tank is zo lang en de 
voetsteuntjes zijn zo gepositioneerd 
dat je helemaal uitgestrekt ligt. Ik heb 
rugproblemen, dus de zithouding werkt 
gewoon niet voor mij. Hij staat in de 
inkomhal van mijn bedrijf en het is een 
geweldig gespreksonderwerp voor mijn 
klanten. Iedereen kijkt toch graag naar 
een mooie motor!”

Andere schatten: Allemaal Ducati’s. 
Een 851 uit 1991 en eentje uit 1992 waar 
Marc een 916-blok inbouwt, een 888 SP0 
uit 1993, een 2002 Mike Hailwood Evolu-
zione (besteld in 2000), de laatste ’03 
998 die aan België geleverd werd, een 
2005 Monster S4R en een 999R uit 2006.

Gespot: Wij spotten tussen al dat fraais 
ook nog een 1198 Corse uit 2010… 

Geschreven door Jane Omorogbe Foto Peter Naessens

Marc Vermoessen richtte zijn eigen bedrijf op toen 
hij amper 25 was: hij werd verdeler van rubberen 
en hydraulische slangen. Dertig jaar later zit hij nog 
steeds in dezelfde industrie en exporteert hij 95% 
van zijn overslag naar 38 verschillende landen. 
Hij handelt voornamelijk binnen de farmaceutische, 
chemische en voedingsindustrie, maar 10% van zijn 
business heeft te maken met motoren. Zijn zoon 
Tom stapte op zijn zestiende op de motor, dus het 
is niet verwonderlijk dat hij aan zijn vader vroeg om 
voor stalen remleidingen te zorgen. In plaats van 
ze te kopen, besloot Marc om ze zelf te maken. 
Hij begon met 1.000 meter, wat leidde tot de één 
miljoen meter die hij vandaag de dag produceert.
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