
Jan Thiel, een levenlang onderweg met motorsport. 

 
Het wegracen met opgevoerde bromfietsen begon in de vijftiger jaren, eerst op 

straat, daarna ingedeeld bij de wedstrijden met zwaardere motoren. In 1959 begon 

Jan Thiel met een HMW met 2 versnellingen, door het bewerken van de poorten 

van de cilinder, werd gehoopt om meer snelheid te krijgen, nog met een 

zuigergestuurde inlaat. 

De 2 versnellingen werden er 3 en de tandwielen in de bak werden aangepast om 

er nog beter mee te kunnen rijden, de carburateur werd groter en de uitlaat werd 

aangepast. In het begin zelfs zo, dat er alleen een voorconus werd gebruikt. 

 

In Rockanje op 12 Mei 1962 vond er een ontmoeting plaats met Martin 

Mijwaart, en na wederzijdse bezoeken, werd er besloten om samen te gaan 

werken. Beiden vonden dat er geen bestaand motorblok aan hun wensen 

voldeed. Er werd besloten om dan maar een geheel eigenbouw motorblok 

en frame te ontwerpen en te bouwen. Er kwamen 9 versnellingen in. In 

1965 werd hier de naam Jamathi aangegeven. Deze werd samengesteld uit 

de namen van Jan Thiel en Martin Mijwaart. Na het eerste type motorblok 

werd er een tweede type ontworpen, met deze 50cc racer won Paul 

Lodewijkx  de TT Assen  in 1968 en hij eindigde zelfs als tweede in het 

W.K. Voor 1969 werd er weer een nieuw motorblok gemaakt, echter met 6 

versnellingen, dit type motorblok werd tot en met 1971 gebruikt.  

 

 In 1972 ontstond er een nieuw blok. en in 1973 werd deze weer verbeterd en in 1974 ook gebruikt. Aan het 

einde van dat jaar bleek dat het niet mogelijk was om in Nederland genoeg sponsors te vinden en er bleek in het 

buitenland belangstelling te zijn voor Jan en Martin.  

Ze gingen toen in 1975 naar Italië om voor Piovaticci te gaan werken in de 50 en 125 cc klasse met eigen 

ontworpen motoren.      

Aan het einde van dit jaar bleek het niet mogelijk om daar langer te blijven. Via 

Angel Nieto werd contact gelegd met Bultaco in Spanje om daar verder te werken. 

In 1976 werd gelijk een wereldkampioenschap behaald in de 50 cc en een tweede 

plaats in de 125 cc. In de daarop volgende jaren nog tweemaal in de 50 cc. Eind 

1979 bleek dat er bij Bultaco niet verder gewerkt kon worden en werd er opnieuw 

contact gelegd in Italië nu bij Minarelli en werd er hoofdzakelijk met 125 cc 

motoren gewerkt. 

 

In 1981 werd met Minarelli een wereldkampioenschap 

behaald. Minarelli wilde eind 1981 niet verder gaan en 

de 125 cc racemotoren werden opgekocht door 

Garelli. Er werd een nieuwe 50 cc motor gemaakt en 

later ook zelfs een 250 cc, totdat eind 1990 er hier ook 

een einde aan de samenwerking kwam omdat men 

stopte met racen. In Italië was er echter weer een merk dat wilde gaan racen en dat 

was Rumi. Hierop werd Jan gecontracteerd om een nieuwe 1 cilinder 125 cc motor te 

gaan ontwikkelen in 1992. In 1993 werd er mee gereden in het W.K. met als rijder 

Hans Spaan, door organisatorische problemen werd het een fiasco. In 1994 bracht 

Jan een bezoek aan Aprilia, omdat er interesse was voor Jan om daar te komen werken, vooral  met het oog op 

het verder ontwikkelen van de cilinders voor de verschillende motoren. Er werden in de daarop volgende jaren 

meerdere wereldkampioenschappen behaald zowel bij de rijders als de bij 

de constructeurs, dit mede door de inzet van Jan Thiel. 

 

In 2004 kwam het bericht dat Jan Thiel nog niet naar Thailand zou gaan, 

maar voor 2 jaar had getekend bij Derbi om er nieuwe motoren te gaan 

ontwikkelen. Eind van dat jaar werd er verhuisd naar Spanje. In 2006 

werd het Derbi raceteam ingelijfd door Aprilia en werden alle race-

activiteiten geconcentreerd in Italië zoadat Jan daar weer op z’n oude stek 

terugkwam. Eind 2007 zette Jan op 67-jarige leeftijd een punt achter zijn 

lange en zeer succesvolle racecarrière met ca. 300 Gp-zeges, 25 WK-

titels en 26 constructeurtitels.  

 

                                                     


