SPORT

Nederlandse wereldtoppers

Geen kruid gewassen tegen Bax/Stupelis
WK ZIJSPANCROSS OLDEBROEK

Veldman reikte vanuit de achterhoede nog naar de zevende positie,
terwijl Hermans het omgekeerde
deed en na zes ronden terugzakte.
In de tweede manche was er
geen kruid gewassen tegen
Bax/Stupelis. Even mochten Brown
en Willemsen duelleren om de
leiderspositie, totdat in de vierde
ronde Bax het voortouw nam en
in rap tempo een voorsprong
van dertig seconden opbouwde.
Wereldkampioen Vanluchene zette

Willemsen sterk onder druk en
pakte de tweede plaats, terwijl in
de slotfase Hermans en Veldman
nog sterk kwamen opzetten, maar
een moegestreden Willemsen
bleef op de streep de jonge garde
nog nipt voor. (Jan de With)

STANDEN
WK-stand: 1. Bax/Stupelis; 2. Vanluchene/Van den
Bogaart; 3. Willemsen/Rostingt; 4. Hermans/Musset;
5. Brown/Chamberlain.

Foto’s RIK CLAEYS

De nieuwe felroze
uitrusting bracht
Etienne Bax en Kaspars
Stupelis in Oldebroek
duidelijk geluk.

H

et WK zijspancross verloopt
uiterst spannend, omdat een
aantal teams zeer aan elkaar
gewaagd is. Voorlopig stonden
Bax en Vanluchene op een
gedeelde eerste plaats en op
tweede paasdag vond in Oldebroek
het vervolg plaats, waar met
spanning naar werd uitgekeken.
En spannend werd het. In de

eerste manche nam Willemsen
kopstart, maar daar was alles mee
gezegd wat betreft de vaderlandse
teams, de rest was ergens in de
middenmoot vertrokken. Giraud
kon aanvankelijk het tempo van
Willemsen bijhouden, maar al in
de vijfde ronde kreeg hij Bax aan
zijn wiel, die vervolgens meteen
doorstootte naar de leiderspositie.

Daniël Willemsen en Luc Rostingt wisten twee keer hun goede start maximaal uit te
buiten en werden tweede overall.

Hummel alweer in vorm
INTERNATIONALE GRASBAAN BALKBRUG

In de finale kon lokale held Dave Meijerink
twee ronden lang Romano Hummel voorblijven.

R

omano Hummel kent een
vliegende start in het nieuwe
grasbaanseizoen. De beenbreuk,
waardoor zijn vorige seizoen voortijdig eindigde, is allang vergeten.
Met de nieuwste krachtbron uit de
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Italiaanse GM-familie onder het
achterwerk lijkt de twintigjarige
rijder uit Hoogkerk, die in februari
voor het eerst vader werd, sneller
dan ooit. Na zijn overwinning in de
eerste ronde van het Dutch Open in

Vries was hij paasmaandag weer
te sterk voor de concurrentie. In de
finale van de internationale races in
Balkbrug reed hij vanaf een vierde
plaats naar de winst. Lokale held
Dave Meijerink mocht twee ronden
het veld aanvoeren, alvorens hij
door Hummel werd ingerekend.
Bij de zijspannen leden William
Matthijssen en Sandra Mollema
een zeldzame nederlaag. Wilfred
Detz en Wendy Arling maakten in
de finale de beste start en hielden
vervolgens de deur keurig op slot
voor de veelvoudig kampioenen.
De meeste pijn leed Mollema.
Letterlijk, want zij blesseerde
in de finale haar rechterhand.
(Gert Bos)

Wilfred Detz en Wendy Arling (2) zijn
William Matthijssen en Sandra Mollema
(1) te snel af richting de eerste bocht.
STANDEN
Special Int: 1. Hummel; 2. Meijerink; 3. Katt (D);
4. Hülshorst (D); 5. Malek (TSJ).
Zijspannen Int: 1. Detz/Arling; 2. Matthijssen/Mollema;
3. Frederiksen/Grandt (DK); 4. Goodwin/Brown (GB);
5. Möller/Frohbös (D).
Shorttrack 250cc: 1. Valk; 2. Van Dellen; 3. Vlig;
4. Bos; 5. Broekema.
Shorttrack 500cc: 1. Loonstra; 2. Hamming;
3.De Jong; 4. Valkema; 5. Mulder.

