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Reglemenl Eurocircuil (Nt)

Beste bezoeker / motorcrosser, wij vragen even uw aandachtvoor de volgende punten:

- Het bestuur van MW, van de KNMV en alle aanwezige medewerkers

kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor handelen van

deelnemers tegenover derden. Dit geldt ook voor het publiek
- Het is op het gehele terrein verboden te rijden met bromfiersen, Pitbikes en scoorers.

Voor de jeugdige fietscrossers is een aparr terreintje aangelegd.

- Van de motorcrossers word verwacht dat zij niet rijden buiten de baan.

- Geen motoren afspuiten op het rennerskwartier;

- Er zal gecontroleerd worden op het gebruik van milieu-matjes.

- Geen pinnen in de verharde rally-cross baan slaan.

- Alle uitslagen in dit boekje zijn onder voorbehoud en officieus.

Open vuur is ten strengste verboden op het terrein.

Regulertions Eurocircuit (UK)

Dear visitor,
Please notice the following:
o The board of MVV and all present employees cannot be held responsible for

actions of participants to third parties . This also applies to spectators.
o lt's not allowed to drive mopeds, scooters and pit bikes on the entire site. There

is a separate area for young bike riders.
o We're expecting all motocross drivers to ride on the tracks. Off track is not

allowed.
o Cleaning bikes is only aloud in the designated area.
o There will be checked for the use of environmental- mats.
o lt's not allowed to apply pins in paved area.
o All results in this book are subject to change and officious

It is strictly forbidden to bu¡ld fire on the premises.
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Beste motorsportvrienden.

Wij heten u welkom op het permanente Eurocircuit / Motorcross, een van de mooiste locaties ter
wereld. Niet voor niets vinden hier al vele tientallen jaren wedstrijden plaats om het WK
motorcross. Valkenswaard heeft de meeste WK-motorsport wedstrijden georganiseerd van de
hele wereld.
Vandaag zal er gestreden worden om het Wereldkampioenschap Zijspannen .

ln het bijprogramma rijden de Quads hun ONK-wedstrijd. Op Zaterdag strijden de MX2
Cupklasse coureurs om de hoogste eer.
ln de zijspanklasse hebben we als favoriet -en dat kunnen we met trots melden- ons clublid
Etienne Bax met zijn broer Robby als bakkenist aan de start. Naast Bax/Bax zal uiteraard de
volledige nationale en internationale top in de zijspanklasse mee strijden voor de
We reld ka m p ioenscha ppen.
Dat houdt dus in dat dit jaar het unieke feit zich voordoet dat op dit circuit zowel een WK
wedstrijd in de zijspanklasse als in de soloklasse is georganiseerd .

Een woord van dank voor al onze medewerkers die zich bijzonder hebben ingespannen om te
zorgen dat het circuit en de omliggende accommodaties er fantastisch bijliggen zodat de
bezoekers niets tekort zullen komen.
Ook een bijzonder woord van dank voor onze sponsors en adverteerders.

Wij wensen alle deelnemers en bezoekers
een sportieve en aangename wedstrijd toe.

Namens Motor Vereniging Valkenswaard
Noud van Ham,
Voorzitter MVV

\A/vw/. motoryeren ig i ngvo I kenswoo rd. n I
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FIM SIDECAR MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP VALKENSWAARD 18 & I 9-06-2016

OFFICIALS . ORGANISATIE
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Organiseltie
Organisatie:

Secretariaat:

Tetefoon:

E-mai[:

Website:

Algemene teiding:

Circuit/Techniek:

Secretariaat:

Financiën:

Rennerskwartier:

PR / Redactie:

Officierls
Jury President:

MS Jury Member:

FMNR Jury Member:

FIM Race Director:

Secretary of the Jury:

Cterk of the Course:

Secretary of the Event:

Chief TechnicaI Steward :

Chief Timekeeper:

Environmentat:

Chief Medica[:

Press Officer:

Motor Vereni ging Valkenswaard

Victoriedij k 6, Vatkenswaard

Postbus 338, 55504H Vatkenswaard

+3140 201 7040

secretariaat. mw@gmai [. com

motorvereni gi n gva tkenswaa rd. n I

Noud van Ham

Edwin van Ham

Raymond Joris - Jack Daris

Andre Ktokgieters

Jack Daris - Koos Vercoeten

Arno van de Brink - Koos Vercoelen

Jan-Eric Sätqvist

Marko Saareke

Arie Bussink

Ratf Piva

Wilma Sanderman

Frank Rottier

Rinze Bremmer

Jan Ktein Brinke

Stefanie van de Meeberg

Steward Bert Bruggink

Officer Aatdrik Jansen

Arno van de Brink
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FIM SIDECAR MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP VALKENSWAARD 18 & 19.06-2016

ÏlftrEÍABLE / PROORAMilA

r(l¡\t MOtOnUOatl
vE¡tNt6tx6

FRTDAY 17-06-2016
16:001st circuit controt:

15:00 - 19:30TechnicaI cont rol and verification
17;30Meeting with the organiser:
18:002nd circuit control (if necessary):

SATURDAY 18-06-2016
07:30 - 08:30Technical control and verification:

08:45Jury Meeting l:

09.1 5Crews 'briefing'

09:30Vrije- & Tijdtraining Cup lv1x2 (6 + 15 minuten)

10.00 - 10.30GP Sidecars Free Practice Group A
10.40 - 11.10GP Sidecars Free Practice Group B

12.OO - 12.30GP Sidecars Pre-Quatifying Practice Group A

After Pre-Quatifying PracticeGP Sidecars Free Start Practice Group A

13.00 - 13.30GP Sidecars Pre-Qualifying Practice Group B

After Pre-Quatifying PracticeGP Sidecars Free Start Practice Group B

13.45le lvlanche Cup lv1X2 (15 minuten + I ronde)

GP Sidecars Group A Quatifying Race: Maximum 30 teans / 20 minutes + 2 taps
14.45Motorcycles in the Waiting Zone and sighting [ap:
15.00Start

GP Sidecars Group B Quatifying Race: Maximum 30 teans / 20 minutes + 2 laps
15.45Motorcyctes in the Waiting Zone and sighting [ap:
16.00Start

16:45(l5minuten+ l ronde)2e lvlan cup

17.30 - 18.00GP Sidecars Last Chance Qualifying Practice

18.30Jury Meeting 2:



FIM SIDECAR MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP VALKENSWAARD I8 & I 9-06-2016
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SUNDAY 19-06-2016
Vrije- & Tijddraining ONK Quads Groep I (6 + 15 minuten) 09.00
Vrije- & Tijdtraining ONK Quads Groep 2 (6 + 15 minuten) 09.30

GP Sidecars Warm-up: l0:00 - 10:30

Iu lvlanche ONK Quads Groep B (15 min. + I ronde) 10.40

Autograph session: l0:50
GP Sidecars Opening Ceremony / Crew presentation: 11|15

1e hlanche ONK Quads Groep A (20 minuten + I ronde) 11:45

GP Sidecars Race I (maximum 30 crews / 30 minutes + 2 laps)
Motorcycles in the Waiting Zone and Sighting Lap: 13:00
Start 13:1 5

2e lvlanche ONK Quads Groep B (15 minuten + 1 ronde) 14:00
2e lvlanche ONK Quads Groep A (20 minuten + 1 ronde) 14:30

GP Sidecars Race 2 maximum 30 crews / 30 minutes + 2 la
Motorcycles in the Waiting Zone and Sighting Lap: 15:45
Start: l6:00
Prize-Giving Ceremony of the Meeting (PCGF):
(Final Results)

lmmediately after Race 2

Press Conference: lmmediately after PGCF
Jury Meeting 3: 17:00
Payment of the travel indemnities/prizes: 17230 - l8:30

-¡&rr¡ ," r.;,1
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eertechnieken
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Energieweg 7 - 5527 AH Hapert
Website : www.graveertech n ieken. n I

1'

0497 38 42 52

email@vanmook.com

(f aser)g ravere n -ftezeJl -s u bl i meren
wat doen wij: - CNC frezen en graveren in div. materialen

tot 4030x2000mm
- Iasergraveren en lasersnijden
- sublimeren
- markeren d.m.v. micropercussie

Telefoon
E-mail:

JANOOOSSENS
TIMilIEBWEBKEN

Wifgenokker 7 . 5571 SJ Bergeilk . telefoon 0497-575232 . toxO497-57104ï
E-moil info@goossenslimmerwerken.nl . Website www.goossenslimmerwerken.nl



Galvanotech n isch bed riff

Waalre b.v.

Petuniqloqn I ó 5582 HA Woqlre

T 040 r 22 t7 8ló

www.go lvo no-woo I re. n I

Deelshurk 1B-20
5554TX Valkenswaard

T: 040 -20429 90

M: 06 - 523 365 93

W: www.vanesch metaal recycl i ng.n I

VAN ESCH

metaal
recycling



#82 Etienne Bax/Robbie Bax
MVV clublid Etienne Bax staatvandaag hier aan de start als regerend wereldkompioen. MVV is daar
bijzonder trots op en vervult daarmee tevens de wens van Etienne om een Grand Prix zijspancross in de
directe omgeving van zijn woonplaats Bergeijk te organiseren.
Al vanaf hun kinderjaren zijn Etienne en zijn jonger broer Robbie op de zijspancross te vinden. Dat
komt omdat vader Jack Bax een befaamd internationaal bakkenist in de zijspancross was en de
peuters droomden al in een vroeg stadium om net als hun vader ooit Wereld kampioen te worden. Er

werd al snel een crossfietsje met zijspan in elkaar geknutseld met Etienne als oudste aan het stuur en
Robbie in het zijspan. Van fietsje naar mini zijspan en vervolgens 80 cc zijspan competitie rijden bij de
MON. Vanaf 2002 werd het tijd voor het echte werk en daar scheidden zich de wegen van beide
broers. Robbie was nog te klein van stuk om zijn broer te volgen en voortaan zou Etienne met andere
bakkenisten gaan rijden. De successen volgden elkaar snel op. ln 2004 werd Etienne samen met Haske
Hurkmans kampioen bij de MON, in 2010 volgde de eerste nationale titel bij de KNMV. Ook
internationaal ging het snel jaar bergopwaarts. ln 2007 werd de eerste stap in het WK gezet met een
21" plaats en in 201 0 was het al een 4" plaats. Etienne had nog één wens en dat was wereldkampioen
worden. ln 2012 werd de Letse prof Kaspars Stupelis als nieuwe bakkenist gecontracteerd. Halverwege
2012 stonden Bax/Stupelis op ruime voorsprong in het WK maar een aantal pechgevallen deed hen
uiteindelijk op de tweede plaats belanden. 2013 leek voor Etienne het doek te vallen toen hij bij een
zwaar trainingsongeval betrokken raakte wat bijna het einde van zijn carrière betekende. Wekenlang
leefde hü op het randje van de dood maar amper zes weken na zijn ongeval zat hij toch weer op de
motor. De opgelopen puntenachterstand was helaas niet meer in te halen. Ook in 2014 grepen
BaxlStupelis net naast de wereldtitel. En in 2015 viel de puzzel in elkaar en waren Bax/Stupelis
oppermachtig en namen ze de wereldtitel mee naar ons land. Etienne had zijn doel bereikt, tien jaren
lang had hij alle mogelijke offers getroost om de wereldtitel te bereiken al ging dat niet altijd even
gemakkelijk.
Nu hij de wereldtitel op zak heeft vond Etienne het tijd om het roer volledig om te gooien. ln de eerste
plaats was het tijd om herenigd te worden met zijn jongere broer Robbie die inmiddels zijn sporen als

internationaal bakkenist ook ruimschoots had verdiend. Een tweede doelstelling die Etienne al lange
tijd in zijn hoofd had was het construeren van een revolutionair zijspan. Vele tientallen kilo's lichter zou
dat in combinatie met zijn lichte maar o zo sterke broer Robbie de concurrentie op achterstand zetten.
Maar het project mislukte en Bax was nog niet de schaduw van de man die een paar maanden eerder
de wereldtitel had veroverd. Het was een van de moeilijkste periodes uit zijn leven, net zo goed voor
Robbie Bax die na een aantal leerjaren zijn kans schoon zag om samen met zijn broer wereldkampioen
te worden. lnmiddels zijn we een half jaar verder en zijn de ontwikkelingen verder gegaan. Het zijspan
is verruild voor een conventioneel frame en sinds kort beschikt team Bax over een nieuw motorblok
waarmee ze de concurrentie de baas kunnen zijn. Na een diep dal zijn Etienne en Robbie terug op de
weg omhoog. Meer zelfs, want vandaag zijnze weer in staat om hier in Valkenswaard voor de
ereplaatsen of zelfs de overwinning mee te strijden.
Etienne en Robbie Bax gaan vandaag alles uit de halen om voor hun eigen publiek te laten zien
wat ze kunnen. Want in de regio zijn de broers
en middenstand steunt het duo in grote mate.

Bax een grote bekendheid en het bedrijfsleven

om het duo eens van dichtbij in
Voor veel mensen uit de regio is dit de kans
actie te zien.
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FRA FRA WHT KÏM2 GIRAUD Valentrn MUSSEÏ Nrcolas

BEL NED WSP HUSQVARNA3 HENDRICKX Jan VAN DEN BOGAARÏ Ben

WSP ZABELJoshCHAMBERLAIN GBR GBR5 BROWN Stuart

VAN GAALEN Kenny NED NED VMC ZABEL6 HERMANS Koen

BEL BEL VMC ZABEL7 VANLUCHENE MaTvin SOENENS Eduard

SUI SUI WSP KTM8 BÜRGLER Andy BETSCHART Martin

NED NED WSP TMVAN WERVEN Gert VAN DER PUTIEN Siebe10

BEL WHT HUSQVARNATimSMEUNINX BELLI VAN DAELE Jason

KIRWIN Steve GBR GBR WSP ZABELT2 WILKINSON Brett

BEL LAÏ WSP HUSQVARNAL4 ADRIAENSSEN Ben STUPELIS Kaspars

BEL NED WSP ZABEL15 AndreasCLOHSE VERHAGEN Christian

czE WSP MEGACERMAK 0ndiej cLET7 ðrnvÁr Tomáö

MaarekMIIL EST ESÏ WSP KTM18 VARIK Kert

BEL NED WSP ZABEL19 SANDERS Davy BIJENHOF Roy

czE c\E WSP JAWA2t Lukáðcrnrui MUSIL Radek

AUÏ AUT VMC ZABELWEISS Benjamin SCHNEIDER Patrick22

WSP ZABELElvijsMUCENIEKS BEL LAT23 SANTERMANS Kristof

NED NED VMC ZABEL24 VISSCHER Jan VISSCHER Jeroen

FIN FIN WSP HUSQVARNA25 KUNNAS Riku KUNNAS Lari

czE czE WSP ZABELTomáðVEJCHODA VEJCHODA Jakub28

GBR VMC ZABELRyanHUMPHREY NED30 KEUBEN Mike

LINTERS Arturs RUS LAT WSP ZABEL32 R0DI0N0V lgor

GER GER WSP ZABEL33 FRECH Michael FRECH Max

GER GER VMC ZABEL37 BLANK Tobiæ KLOOZ Mrchael

NED NED EML ZABELThijsDERKS DERKS Roy39

czE WSP MEGAGÁBOR Michal czE40 DIBLíK Robert

PhilippFURRER SUI SUI4T BATTAGLIA Kevin

sut SUI VMC KTM42 CUCHE Christophe CUCHE Maxime

FRA FRA VMC44 AUVRAY Guennady ROSTINGT Luc

NED NED VMC ZABELVAN DUIJNHOVEN SLOOT Bart46

rL Rider Passenqer-. NArloNALlrY# Name "'"Ëirst 
Name Name ''-'First Name RIDER PASS MOTORCYCLE
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Van Duijnhoven Carlo Sloot Bart NED NED VMC ZABEL
52 VRATNY Martin VITON Radek CZE czE WSP MEFO

55 PROKESCH Marcus HILDEBRAND Philipp GER GER VMC ZABEL

56 INDERBITZIN Remo FORSTER Stefan SUI GER HASTETTER YAMAHA

58 REIMANN Joachim REIMANN Philipp GER GER WSP ZABEL

65 GREUP Patrick VAN DEUTEKOM Marc NED NED VMC ZABEL

69 UHLIG Nick OETTEL Philipp GER GER VMC ZABEL

81 KEUBEN Justin RIETMAN Dion NED NED VMC ZABEL

82 EtienneBAX BAX Robbie NED NED WSP YAMAHA

83 LIEBL Joachim PINTA Jaroslav GER cZE MMR ZABEL

86 FAUSTMANN Marcel HALLER Andres GER GER VMC ZABEL

87 HENDRICKX Larris VAES Levi BEL BEL WSP HUSQVARNA

99 STALMAN Rene MEULENBROEK Enrico NED NED WHT KTM

100 SENZ Silvio NICKE Stefan GER GER VMC ZABEL

v.r WILLEMSEN Daniel BEUNK Peter NED NED WSP ZABEL

1.12 MULDERS Frank VAN DER VENNE Joey NED NED WSP ZABEL

tr7 DEPREZ Steven SERPIETERS Bjorn BEL BEL WSP KAWASAKI

118 MATTHYS Stijn SABBE Dagwin BEL BEL WSP ZABEL

I2T ENGELBRECHT Sebastian HEGEWALD Andreas GER GER WHT KTM

I27 CAMPBELL Neil PARMENTER Craig GBR GBR ZABEL

r28 VAN DERVEKEN Chn5tof SMEUNINX Ihomas BEL BEL VMC ZABEL

133 PUDLO Lukas HOTOVY Václav CZE czE VMC ZABEL

271 DIERCKENS Arne BOXTAELE Kenny BEL BEL VMC ZABEL

338 GOEYVAERTS Stan MAAS Nick BEL NED VMC ZABEL

444 JARVIS Nick NILSSON Christian GBR SWE WSP HUSQVARNA

555 VELDMAN Julian VAN DER PUTTEN Jorrit NED NED WHT HUSQVARNA

71.4 DIERCKENS Kenneth VAN DEN BULCK Dennis BEL BEL VMC ZABEL

9rt AdrianPETER SCHLINNERTZ Andy GER BEL WSP ZABEL

1.,.

1,

# Name First Name Name
Passenger

First Name
NATIONALITY
Rider Pass MOTORCYCLE

Rider
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3 Bart Jenard FMB-BMB) BELGIE KTM
4 Tino Winter DE KW,AKEL YAMAHA
5 Gerco van de Craats VOORTHUIZEN HUSQVARNA
6 Harold van der Zwet LISSE YAMAHA
8 s WentinkG RUURLO CRQF
9 Ben Veldkamp WAPENVELD W-TEC
10 Joeri Coppetmans NUENEN KTM
11 Mike van Grinsven HEESCH WSP
12 Jim Schamp oss HONDA
13 Liam Garbett GROOT.BRITTANNIE YAMAHA
14 Joris Kersten BOXTEL YAMAHA
15 Leroy DIDAM KTM
16 Pau[ Verd LISSE SUZUKI
18 MB-BMB)Jan BELGIE YAMAHA
19 Rome Huibers OIRLO W.TEC
20 Youri de Cremer (FMB-BMB) BELGIE CAN AM
22 Nick Kreunen NEEDE YAMAHA
23 Tuur van Hoof ONZE LIEVE VROUW WAVER KTM
24 Twan van der Jagt TER AAR YAMAHA
25 Marc de Vries ZEVENHOVEN YAMAHA
30 Ruben van Lith UDEN HONDA
31 Bart Hetsen BMB BELGIE KTM
33 Peter Steegmans MB-BMB BELGIE YAMAHA
34 Brord van der Linden BERGHEM HONDA,
39 Johan Gommans OIRLO W.TEC
44 Sven Sio rs BMB) BELGIE KTM
51 Marieke Stokkers NEEDE YAMAHA
53 Rens Broshuis HENGEVELDE YAMAHA
55 Satter HOENZADRIEL W-TEC
64 Nick van Hout BERINGE YAMA,HA
ó8 Rick Dalvoorde NIJVERD,AL w5P
8l Gert de Gijt EDE GLD W.TEC
83 Wieb Westra BAAIDUINEN W-TEC
B4 Bart FREDERIKSOORD W-TEC
B9 SyLvain Gorilliot FRANKRIJK CRFQ
91 Randy Turk LEIMUIDEN YAMAHA
93 Juan Manuel Gonzatez SANTPOORT-NOORDEC w-T
94 Ricardo Phoelich WIJCHEN W-TEC
96 Marco Keunen WESTENDORP wsP
98 van Eldik AMERSFOORT
99 Sina Wiltmann ( DUITSLAND AMAHA
101 Joe Maessen YSSELSTEYN LB YAMAHA
1o2 Valentijn Rappoldt BEEMTE BROEKLA HONDA
108 Rick Haverdil BEUNINGEN G HONDA
110 Roy van den Borne REUSEL
112 Arjan Litjens NU HONDA
117 Jan Hoogendoorn AARLANDERVE CRQF
118 Job Smits YSSELSTEYN HONDA
121 (FMB-BMB)de BELGIE LAEGERS
131 Julian Haas (DMSB) DUITSLAND KTM
'1 35 Hulshof KOOTWIJK YAMAHA
151 ten VregelaarI DELDEN YAMAHA
161 Kay Huzink GEESTEREN O YAMAHA
166 Kevin de Bruyne B-BM ELGIE W-TEC
173 Stefan Werschmoeller DMSB) UITSLAND YAMAHA
1A4 Jan Hoormann (DMSB) DUITSLAND YAMAHA
303 Jani Tanhuanpää (SML) FINLAND
396 Koen Janse SLIJK-EWIJK CRQF
622 Kevin Broders S DUITSLAND EATV
702 Markus Broders MS DUITSLAND EATV
9'1 3 Ralf Scharnbach B) UITSLAND YAMAHA
914 Robin Grieven (DMSB) BELGIE YAMAHA

WoonptaatsRijnr. Naam Motormerk Sponsor
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92

96

97

99

100

101

108

111

114

116

121

123

125

128

129

130

131

133

136

142

143

146

148

149

152

155

157

158

167

169

171

172

176

177

178

180

Demi Goezinnen

Jelmer Waterlander

erry Vanderputte

Nick Buitenhuis

Gert Jan Vorstenbosch

Tessa de Olde

Tjabo ïuijnman

Harmen Hollander

Romack Bosker

Patrick vd Veer

Stephanie Stoutjesdijk

Brad Brjtjes

Rowin Geerling

Marianne Veenstra

Gijs ten Elshof

Robin de Jonge

chel Hoogendonk

Toby Geerling

Britt van der Werff

Joris Koops

Erik Kruidbos

Damon Diesveld

Bryan Brink

Rob Pas

Koning

Edo Bosch

Jordans

Vriezen

wey

Kris de Boer

de Graaf

ten Kate

Arendsen

Ruan Bijvang

Rik Slotman

Tom Smit

HOUTEN

ERMELO

BAARN

OUWSTERHAULE

ZEERIJP

BEEKBERGEN

RTOGENBOSCH

NIEUW-AMSTERDAM

HOORN NH

GASTEREN

DIEREN

OOSTERWOLDE FR

GAANDEREN

DALFSEN

LEMELERVELD

SWIFTERBANT

AALSMEER

CALLANTSOOG

ZEEWOLDE

HALSTEREN

NIJKERKERVEEN

BLEISWIJK

BORCULO

'S HEER ABTSKERKE

STOLWIJK

NIJKERKERVEEN

IEUWLEUSEN

HENGELO GLD

VRIEZENVEEN

ELAND

GASTEREN

GASSELTE

VAASSEN

UGHT

KTM

KAWASAKI 4-TKT

KTM

KTM

HONDA 4-TKT

HUSQVARNA

SUZUKI

HUSQVARNA

KAWASAKI 4.

KAWASAKI4-T

HUSQVARNA 2-

KAWASAKI 4-

YAMAHA

HUSQVARNA

KAWASAKI 4-

HUSQVARNA

SUZUKI

SUZUKI

KTM 4-TKT

SUZUKI4-T

HUSQVARNA

MAHA

A

KTM

SUZUKI

4-TKT

HONDA

KTM

KTM

KTM

KTM

HONDA

KTM

2

3

5

b

7

I
I
't0

11

14

15

16

21

22

1a

26

29

30

33

44

R7

60

62

66

6t

68

71

72

76

80

81

86

87

90

ot
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Nederlandse toppers

#111 Daniël Willemsen/Peter Beunk
ln 1999 behaalde hij zijn eerste wereldtitel ,in 2Q12 zijn tiende. Het aantal manchezeges in het WK
staat op 195 stuks, het aantal dagzeges in het WK op 88. En daarnaast nog eens negen nationale
titels en honderden internationale overwinningen. Een ongekend record in de motorcross en er zal

nooit iemand zijn die dit nog kan verbeteren. Na zijn tiende wereldtitel leek een einde te komen
aan de gloriejaren van Willemsen, de jonge generatie was in aantocht en nog slechts een enkele
keer wist hij zich nog te profileren als in zijn beste jaren. Zijn afscheid leek definitief toen hij begin
201 3 betrokken raakte bij een zware crash. Maar Willemsen vocht zich terug al was het leed
daarmee nog niet geleden. Een zware schouderblessure wierp hem opnieuw langdurig uit de strijd
lnmiddels de 40 al gepasseerd is hij met zijn nieuwe bakkenist Peter Beunk strijdvaardiger dan ooit.
De overwinningen zijn dan niet meer zo vanzelfsprekend als in het verleden.

Net voor het ter perse gaan van dit blad vernemen we dat Daniël tijdens de kwalifrcatie manche WK

Duitsland een ernstig ongeval heeft gehad. Zijn bakkenist kwam er met n paar schrammen en n

snijwond vanaf. Langs deze weg wensen w| Daniël sterkte toe en hopen dat hij snel hersteld.

#6 Koen Hermans/Kenny van Gaalen
Met de pas 18- jarige Koen Hermans uit het Gelderse Hengelo staat vandaag een derde
Nederlander als podiumkandidaat aan de start. Pas 18 jaren jong maar al een pak ervaring want
Koen zat al op zijn derde op een mini-zijspan. Bij hem in de buurt woonde Bart Notten sr. oud-
kampioen in de zijspanklasse en tijdgenoot van Broer Dirkx. Het was dus niet verwonderlijk dat er
heel wat peuters en kleuters bewondering hadden voor hun plaatsgenoot en de voorkeur gaven

aan een fietsje met drie wielen. Bart bracht heel wat uurtjes door met Koen, sterke verhalen over
Bart's carrière vond hij prachtig en dat moest in de praktijk gebracht worden. Op een klein 50 cc

motortje werden de eerste kneepje bijgebracht en toen bleek al dat Koen zeer goed met de
rechterhand kon omgaan. Om te voorkomen dat hij er in zijn eentje vandoor zou gaan werd een

touw aan het motortje bevestigd. Dat is allemaal weer lang geleden en na het doorlopen van de
jeugklassen zijspancross reed Koen vorig jaar samen met de Brabantse bakkenist Kenny van
Gaalen zijn eerste volledige WK seizoen. Het duo blijkt uitstekend bij elkaar te passen, Kenny is
net als Koen klein van stuk wat het nodige gewichtsvoordeel oplevert. Maar Kenny heeft zijn
sporen in de zijspancross al ruimschoots verdiend want hij begon ooit bij Ben Adriaenssen en
werd in 2012 wereldkampioen met Daniël Willemsen. De vracht aan ervaring werd door Koen in
dank aangenomen en vorig werden zij bestempeld als "Rooky of the year" met hun verrassende
zesde plaats in het WK. Dat kan alleen maar beter worden maar de nuchtere Koen blijft met beide
benen op de grond staan en beseft dat tegenslag ook bij de sport hoort. Hoe dan ook, het kan
niet anders dat Koen en Kenny over een paar jaren zullen zijn uitgegroeid tot crosser van het
formaat als Willemsen en Bax.
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rulw / Msv
De oprichtingsdatum van Motor Vereniging Valkenswaard en Motorsport Stichting Valkenswaard is

18 april 1968. Een markant jaar in de motorsportgeschiedenis en zeker in de Valkenswaardse. De

plaatselijke motorcrosser Broer Dirkx was na een jarenlange zeer succesvolle periode als een van 's

werelds beste coureur ongewild gestopt met zijn sport. De nieuwste ontwikkelingen van zeer lichte

en snelle tweetaktmotoren in de 500 cc klasse noopte de ruim 100 kilogram wegende crossreus zijn

helm aan de wilgen te hangen en zijn zware viertakt BSA verdween in de schuur. Na lang wikken en

wegen koos Broer er in 1968 voor om zijn carrière alsnog voort te zetten, nu als zijspancrosser. Nog in

zijn eerste jaar als zijspancrosser behaalde hij de nationale titel in die klasse. Hoewel MVV/MSV was

ontstaan uit een supportersclubje van een plaatselijk rijder werd de aandacht al snel verlegd naar

Broer Dirkx. ln 1969 kreeg MSV/MVV een kampioenscross zijspannen toegewezen en deze werd

gehouden op de gronden waar nu het Eurocircuit ligt. Ook in 1970 kwamen de zijspannen naar

Valkenswaard, nu kreeg men de beschikking over een prachtig terrein aan'De Schaapsloopl Natuur

en milieu waren fel tegenstander van motorcross in dat gebied en in 1971 moest men verkassen naar

het pas aangelegde Eurocircuit voor rallycross, het hiernaast gelegen circuit. De terreingesteldheid en

accommodatie leenden zich totaal niet voor motorcross en na lang aandringen werd nog enkele

jaren motorcross op De Schaapsloop gedoogd. Maar de mensen van MSV/MVV wilden niet op één

paard wedden en naast de zijspancross kwam ook de soloklasse, motorsprint en ijsspeedway op de

kunstijsbaan in Eindhoven aan bod. ln 1974 mocht de pas zesjarige vereniging op De Schaapsloop

het WK motorcross 250 cc organiseren. Dit hoogtepunt uit de ambitieuze vereniging weerhield de

gemeente Valkenswaard er niet van om het crossen op De Schaapsloop als een onoverkomelijk
bezwaar te zien maar men zag tevens in dat MVV/MSV een alternatief geboden moest worden. De

motorcross had Valkenswaard op de wereldkaart gezet en daar wisten bedrijfsleven en horeca ook

van te profiteren. Het einde van motorcross in Valkenswaard zou het einde van MSV/MVV betekenen

en het was mede aan de Valkenswaardse wethouder Piet Geldens te danken dat naast het bestaande

Eurocircuit voor rallycross een nieuw terrein beschikbaar zou komen voor motorcross. Na maanden

keihard werken kon MSV/MVV eind 1976 met de eerste Kerstcross de opening van het Eurocircuit /
motorcross vieren. Een opening die werd verricht, hoe kan het ook anders, door Piet Geldens als

bakkenist in een zijspancombinatie. De Kerstcross bleef vele jaren een van de hoogtepunten voor

MSV/MVV maar men bleef ook streven naar absolute topevenementen. ln 1977 vond hier de Grand

Prix zijspancross plaats wat tevens gold als een soort afscheid van de glansrijke carrière van Broer

Dirkx. Alles was nu gericht op het organiseren van een Grand Prix solocross en vanaf 1989 staat dit
jaarlijks vast op het programma. De Motocross des Nations, het absolute topevenement op

motorcrossgebeid kwam in 1991 naar Valkenswaard. Ook was het Eurocircuit / motorcross het

trefpunt van vele andere activiteiten zoals de FIM rally, perspresentaties van motorfietsfabrikanten,
offroad ritten, enz. Sinds de prestaties van de Bergeijkse zijspancrosser Etienne Bax de aandacht

trekken wordt door MVV ook jaarlijks een ONK wedstrijd voor zijspannen georganiseerd.

MVV bestaat geheel uit vrijwilligers en omdat de organisatie van een MXGP op zowel financieel als

op personeelsgebied enorme inspanningen vereist, worden daarvoor de terreinen verhuurd aan

externe groep die de organisatie op zich neemt. De vrijwilligers van MVV worden daarbij ingehuurd.

Hetzelfde wordt gedaan bij Dakar pre-proloog wat jaarlijks zo'n 25.000 bezoekers trekt.

De letter V van MVV staat ook voor vrijwilligers. Zij hebben het circuit opgebouwd, zetten zich in bij

evenementen en zijn dagelijks bezig met onderhoud van het circuit. Elke woensdag kan er getraind

worden waarbij er vaak komen er honderd of meer deelnemers hun rondjes rijden op het circuit. Elk

jaar wordt door MVV een DMX, een jeugdcross en een ONK zijspancross georganiseerd en nu dus

een wedstrijd om het WK zijspancross. De mensen van MVV zijn vaak tientallen jaren lid en een aantal

al vanaf de oprichting in 1968. Bestuursleden van MVV hebben een aantaljaren geleden een

Koninklijke Onderscheiding ontvangen als blijk van waardering voor de enorme verdienste die MVV

heeft geleverd voor de motorsport en Valkenswaard. Daarnaast werd onlangs de Valkenswaardse

vrijwilligerspenning uitgereikt aan de 80-jarige Gerard Sprengers en zijn vrouw Lies vanwege hun

grote verdienste voor MVV.



BEDRIJFSWAtr¡ EN E¡

RIJKERS
TEL. O 40-2 01 g7 El3

VALKENSWAARD . DE VEST 47 . WWW.BWRIJKERS.NL

MASTER IN PARTS



TUIN SERUICE

Eu
II
I

en het m00¡ groen !mak

5LEHtrEH5
Burg. Magneestraat 27 5571 H B Bergeijk- Www.slenderswitgoed.nl

IE#+

E'

www.wspsidecar.nl

E)



Tilhurgs
www. tilb u rg s-tru ckp arts. co m

www.lñlllvo. NL

SHEET METAL PARTS and ASSEMBLIES

TTJ'

scooleç
crosser, enduro

en quqd

Elskensokker 12 . 5571 SK Bergeiik

rel. 06 23 ó3 3ó 5l
info@htmx-service.nl I www.htmx-service.nl

a

qlles voor uw

slendersbecuty
totoalleverancier ep l-ret gebied von schoonheid

Slendersbeo uty. n I

VitalFlex Spray en Massageolie bij:

o Vermoeide, vezuurde, gespannen en stijve spieren.

u Warming-up én Cooling-down

u 100% natuurlijke ingrediënten

o lnformeer bij uw fitness- en sportclub

www,vitalflex.nl info@vitalflex.nl +31(0)40 20166 42



MVV/M5V
De oprichtingsdatum van Motor Vereniging Valkenswaard en Motorsport Stichting Valkenswaard is 1 B april

1968. Een markant jaar in de motorsportgeschiedenis en zeker in deValkenswaardse. De plaatselijke

motorcrosser Broer Dirkx was na een jarenlange zeer succesvolle periode als een van 's werelds beste coureur

ongewild gestopt met zijn sport. De nieuwste ontwikkelingen van zeer lichte en snelle tweetaktmotoren in de

500 cc klasse noopte de ruim 100 kilogram wegende crossreus zijn helm aan de wilgen te hangen en zijn

zware viertakt BSA verdween in de schuur. Na lang wikken en wegen koos Broer er in 1968 voor om zijn

carrière alsnog voort te zetten, nu als zijspancrosser. Nog in zijn eerste jaar als zijspancrosser behaalde hij de

nationale titel in die klasse. Hoewel MVV/MSV was ontstaan uit een supportersclubje van een plaatselijk rijder
werd de aandacht al snel verlegd naar Broer Dirkx. ln 1969 kreeg MSV/MVV een kampioenscross zijspannen

toegewezen en deze werd gehouden op de gronden waar nu het Eurocircuit ligt. Ook in 1970 kwamen de

zijspannen naar Valkenswaard, nu kreeg men de beschikking over een prachtig terrein aan'De Schaapsloopl

Natuur en milieu waren fel tegenstander van motorcross in dat gebied en in 1971 moest men verkassen naar

het pas aangelegde Eurocircuit voor rallycross, het hiernaast gelegen circuit. De terreingesteldheid en

accommodatie leenden zich totaal niet voor motorcross en na lang aandringen werd nog enkele jaren

motorcross op De Schaapsloop gedoogd. Maar de mensen van MSV/MVV wilden niet op één paard wedden
en naast de zijspancross kwam ook de soloklasse, motorsprint en ijsspeedway op de kunstijsbaan in

Eindhoven aan bod. ln 1974 mocht de pas zesjarige vereniging op De Schaapsloop het WK motorcross 250 cc

organiseren. Dit hoogtepunt uit de ambitieuze vereniging weerhield de gemeente Valkenswaard er niet van

om het crossen op De Schaapsloop als een onoverkomelijk bezwaar te zien maar men zag tevens in dat
MVV/MSV een alternatief geboden moest worden. De motorcross had Valkenswaard op de wereldkaart gezet

en daar wisten bedrijfsleven en horeca ook van te profiteren. Het einde van motorcross in Valkenswaard zou

het einde van MSV/MVV betekenen en het was mede aan de Valkenswaardse wethouder Piet Geldens te

danken dat naast het bestaande Eurocircuit voor rallycross een nieuw terrein beschikbaar zou komen voor

motorcross. Na maanden keihard werken kon MSV/MW eind 1976 met de eerste Kerstcross de opening van

het Eurocircuit / motorcross vieren. Een opening die werd verricht, hoe kan het ook anders, door Piet Geldens

als bakkenist in een zijspancombinatie. De Kerstcross bleef vele jaren een van de hoogtepunten voor
MSV/MVV maar men bleef ook streven naar absolute topevenementen. ln 1977 vond hier de Grand Prix

zijspancross plaats wat tevens gold als een soort afscheid van de glansrijke carrière van Broer Dirkx. Alles was

nu gericht op het organiseren van een Grand Prix solocross en vanaf 1989 staat dit jaarlijks vast op het
programma. De Motocross des Nations, het absolute topevenement op motorcrossgebeid kwam in 1991 naar

Valkenswaard. Ook was het Eurocircuit / motorcross het trefpunt van vele andere activiteiten zoals de FIM

rally, perspresentaties van motorfietsfabrikanten, offroad ritten, enz. Sinds de prestaties van de Bergeijkse

zijspancrosser Etienne Bax de aandacht trekken wordt door MVV ook jaarlijks een ONK wedstrijd voor
zijspan nen georga n iseerd.
MVV bestaat geheel uit vrijwilligers en omdat de organisatie van een MXGP op zowel financieel als op
personeelsgebied enorme inspanningen vereist, worden daarvoor de terreinen verhuurd aan externe groep

die de organisatie op zich neemt. Vrijwilligers van MVV worden daarbij ingehuurd. Hetzelfde wordt gedaan bij

Dakar pre-proloog wat jaarlijks zo'n 25.000 bezoekers trekt.

De letter V van MVV staat ook voor vrijwilligers.Zi) hebben het circuit opgebouwd, zetten zich in bij

evenementen en zijn dagelijks bezig met onderhoud van het circuit. Elke woensdag kan er getraind worden
waarbij er vaak komen er honderd of meer deelnemers hun rondjes rijden op het circuit. Elk jaar wordt door
MVV een DMX, een jeugdcross en een ONK zijspancross georganiseerd en nu dus een wedstrijd om het WK

zijspancross. De mensen van MW zijn vaak tientallen jaren lid en een aantal al vanaf de oprichting in 1968.

Bestuursleden van MVV hebben een aantaljaren geleden een Koninklijke Onderscheiding ontvangen als blijk
van waardering voor de enorme verdienste die MVV heeft geleverd voor de motorsport en Valkenswaard.

Daarnaast werd onlangs de Valkenswaardse vrijwilligerspenning uitgereikt aan de B0-jarige Gerard Sprengers

en zijn vrouw Lies vanwege hun grote verdienste voor MVV en andere Valkenswaardse verenigingen.
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Buitenlandse toppers
#3 Jan Hendrickx/Ben van den Bogaart
De sympathieke nu 34-jarige Belgische zijspancross stopt er eind dit jaar mee, dat is zeker. En daarmee komt

dan een einde aan de imposante carrière van een van de meest succesvolle zijspancrossers uit België. Wellicht

zijn de prestaties uit vroegere tijden van de twaalfvoudige Belgisch kampioen en internationaal grootmeester

Leon Liekens nog imposanter maar zijn handicap was dat er in die tijd nog geen WK voor zijspannen bestond.

Was dat wel het geval geweest dan had België wellicht al veel eerder een wereldkampioen gehad maar Leon

moest het stellen met de titel van ongekroonde wereldkampioen. De parallel met Jan Hendrickx is dat ook hij

kan bogen op een enorme staat van dienst heeft maar ook zonder wereldtitel. Vier Belgische titels, tweemaal

zilver in het WK en vijfmaal brons. Helaas ontbreekt bij Jan het goud al was hij er in 2009 dicht bij, heel dicht bij.

Wat is het om de laatste WK wedstrijd te rijden met een puntenvoorsprong van 13 punten? Dan hoef je niet

meer te winnen maar kun je op safe rijden om vervolgens de wereldtitel te pakken. Voor Jan lag de wereldtitel

dus voor het grijpen maar hoe anders liep het in dat memorabel weekend in het Duitse Rudersberg. De

mechanische tegenslagen stapelden zich op en na afloop zaghij zijn voorsprong van 13 punten ombuigen in

een achterstand van 1B punten. Zijn neef Joris Hendrickx veroverde volkomen onverwacht de wereldtitel ten

koste van Jan. De gehele winterperiode had hij nodig om zijn teleurstelling te verwerken maar verloor nooit zijn

positieve instelling en ging er het nieuwe seizoen weer volop tegenaan. Jan had niet alleen de pech dat zijn

neef de wereldtitel voor zijn neus wegkaapte, hij heeft ook in een tijd gereden dat de concurrentie moordend

was met toppers als Sergis, Willemsen en later Adriaenssen, Bax en Giraud. Allemaal rijders die net een klein

maatje te groot waren voor hem. Nu het einde van zijn carrière in zicht is wil dat allerminst zeggen dat hij het

rustig aan gaat doen. Jan is iemand die altijd tegen een kleine achterstand moest opboksen, wachtend op een

kans dat hij toch die eerste plaats kan pakken. En met die insteek staan Jan Hendrickx/Ben van den Bogaart hier

vandaag aan de start.

#2 Valentin Giraud/Nicolas Musset.
Wat goed is komt snel en dat is zeker van toepassing voor het jonge Franse duo Valentin Giraud/Nicolas Musset.

Na een aantal jaren op een 125 cc crossmotor besloot Valentin Giraud het op tweedehands zijspan met een

Italiaans Beta blokje te gaan proberen en zijn buurtgenoot Nicolas Musset was wel genegen als bakkenist op te

treden. Het werd een doorslaand succes, het jonge duo werd nog hetzelfde jaar geselecteerd als lid van het

Franse team voor het EK zijspancross voor landenteams. De Franse titel was vervolgens een peulenschilletje

voor het tweetal. Niet verwonderlijk dat daarna de eerste stappen naar het WK werden gezet maar het

materiaal liet nog wat te wensen over. Wim Hones, bouwer van de succesvolle WHT zijspannen, was bereid daar

iets aan te doen. De Nederlander Simon Veldman, wiens 16-jarige zoon Julian hier vandaag ook aan de start

staat, wilde ook nog een flinke duit in de zak doen van het getalenteerde duo en voorzien van een WHT-KTM

ging het snel bergopwaarts met het jonge duo. Helaas liet het KTM blok hen nog eens in de steek maar was dat

niet het geval dan waren ze de concurrentie volledig de baas, zeker op de snelle en de harde buitenlandse

banen. ln 2015 gingen ze voortvarend van start in het WK en reden van de ene overwinning naar de andere.

Maar even zo vaakstonden ze met pech langs de kant en kwamen veel WK-punten te kort ten opzichte van

Bax/Stupelis. Dit jaar stonden ze bij de openings Grand Prix in Oss zelfs tweemaal met pech langs de kant en

leken al bij voorbaat kansloos voor de wereldtitel. Maar wat ze daarna op de harde banen lieten zien grenst

haast aan het ongelooflijke. Hoe ze het klaarkrijgen is een raadsel maar ze ziin zo razendsnel dat de

concurrentie al bij voorbaat kansloos lijkt. De kans is groot dat zij dit jaar de nieuw wereldkampioenen worden'

Tegenstand hebben ze nauwelijks of het moet de pechduivel zijn maar hier in Valkenswaard lopen ze tegen nog

een probleem aan. Zandbanen worden verafschuwd door de Fransen en waarschijnlijk zullen ze hier de schade

beperkt willen houden tot een klassering in de top vijf.
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T : 040-2015832
W: scooterhuiscuijten.nl
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Weegschaal 3

5215 MN,s-Hertogenbosch

073-69f 15 76

www.ancaoffice.nl

OFFICE SUPPLIES

THOMA Bv
MACHINE REPARATIE, REVISIE & ONDERHOUD

IN. EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE
GEREEDSCHAPMACHIN ES

Leemkuil 33, 5626 EA Eindhoven Têl: 040-262 3977

Voor al uw: Schilderwerk, behangwerk en spuitwerk.
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Maalakker 13,5625 SJ Eindhoven, Tel: 040 - 2568258
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Jopa 
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Producfs
www.jopa.nl

6Ma
Beurzen

Concerten
Popfestivals

Bedrijfsfeesten
Sportevenementenwww. cateri n gfra nsbevers, be
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TECHNISCHE VEREDELING
BE#ìOËllK

. Elektrolytisch ve rzinken

. Elektrolytisch vern i kkelen

. Elektrolytisch polijsten

. Chemisch vernikkelen

. Chemisch zwarten

. Beitsen passieveren

. G la nsbeitsen

. Clean room verpakken

. Montage
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Van Laarhoven

tee
Witgenakker 6
557r SJ Bergeijk
T (0497) sgg 6oo
F (o+gtl s98 6or
E infoG¡Dtec.nl
I www.JDtec.nI
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Goed kan alt¡jd beter.
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www.baxmetaal.nl
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Den Belleman 1 . 5571 NR Bergeijk . T- 0497-572333. www.iswandenplafond.nl



Bqx koper-en zlnkspeciqlist BV

koper-t (dluminium, en /oÍ zinkwerkzqqmheden

Adres:
Elskensakker 9, Bergeijk

Tel:
(04e7) 55 61 80

E-mail:
info@baxkoperenzi nkspecial ist. n I

Website:
www. baxkoperenzi n kspecial ist. n I

BÅX koper en rinkspeci*lirt bv Tel 0,1?7 55 6l 8û info@bcrrkçperenrinkrpeci¿litt nl

BAX
Itoper- en zlnh¡peclallst b.v.

INDUSTNIE
^-^-/
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# l4 Ben Adrioenssen/louris Daiders
De wereldkampioen uit 2013 en 201 4magvandaag tot aan van de absolute favorieten voor de
overwinning worden gerekend.

Op zijn snelle viertakt AMS-Husqvarna wist hij twee wereldtitels te veroveren, vorig jaar moest
hij zijn seizoen vroegtijdig staken vanwege een beenbreuk. De carrière van de 27-jarige
ingenieur uit het Belgische Malle looptvrijwel parallel met die van Etienne Bax maar daar houdt
iedere vergelijking op. Ben is een rustige en doordachte rijder die altijd perfect de goede lijnen
weet te vinden en zichzelf en machine zoveel mogelijk weet te sparen. Het valt bijna niet op dat
hijsnel is maarom tweemaalwereldkampioen teworden is hij dat uiteraard wel.
Bax is zijn tegenpool, flamboyant en soms zelfs roekeloos in zijn strijd om de overwinning.
Beiden mochten als tieners met dispensatie rijden op een 80 cc zijspan bij de jeugdklasse quads
van de MON. Daar bonden zevaakde strijd aan metelkaaren enkele jaren later opnieuwtoen ze
bij de klasse nationalen zijspan reden. Ben Adriaenssen met bakkenist Kennyvan Gaalen bleven
trouw aan de MON tot 2008, daarna stapten zijover naar het ONKvan de KNMV.

Daar trof hij opnieuw Etienne Bax in strijd om de Nederlandse titel. Eenmaal op het hoogste
niveau troffen Adriaenssen elkaar weer in de strijd om de wereldtitel. ln 2013 pakte Ben zijn
eerste wereldtitel samen met Ben van den Bogaart, de voormalige bakkenist van Bax.

ln 2014 werd de strijd in volle hevigheid voortgezet en dat leverde vaak ongelooflijk mooie
duels op waarbij beide kemphanen soms de hele manche meer naast en tegen elkaar reden dan
achter elkaar. Het was zijspancross van de bovenste plank.

ln 201 5 leek de strijd onverminderd voort te gaan totdat Ben Adriaenssen bij een crash zijn voet
brak. Einde seizoen en Ben nam rustig de tijd om volledig te genezen en in 2016 weer voor de
volle 100o/o meê te kunnen strijden. Dat ging hij doen met Kaspars Stupelis, ook al een
voormalig bakkenist van Bax.

Maar voordat het seizoen was begonnen raakte Stupelis ernstig geblesseerd en is

maandenlang uitgeschakeld. Stupelis vond zijn landgenoot en vriend Lauris Daiders uit
Letland bereid om zijn plaats in te nemen en bij de openings Grand Prix pakte het kersverse duo
meteen een dubbele manchezege. Daarna ging het op de harde banen even iets minder maar
het zou niemand verwonderen als vandaag Ad naen s5 ide rs op d it za ndci rc U weer de
zege pakken
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VAN
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ndstoffen.com

Randweg Oost 1

6021 PA Budel
Postbus 2126
6020 AC Budel

MObil www.vanhornebrandstoffen.com €sso
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r Uw hellende daken specialist

r Nieuwbouw

r 0nderhoud

r Renouatie

Breerijt 21 l5571JW Bergeijk
T 0497-840008 I r O¿SZ-S55467

ffiffi8ffiS
BEREMANS
rnetaalbeweFking o"o-

lJw betrouwbare
partner !

lnd. 2438 - Balendijk 222
B-3920 Lommel
Tel. +32 [O]11 54 19 81
Fax +32 t0l11 55 1g 58
info@bergmansmetaalbewerking .t

www. bengmansrneùaalbewenking. be
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xAanneming en uiWoering van alle

voorkomende sloopwerkzaa m heden :

Slopen van o.a. fabrieksinstallaties tot complete fabrieken, bruggen etc.

>k In- en verkoop van oude metalen, zoals:
Oud ijzer, koper, messing, brons, aluminium, zink, lood,

elektriciteitskabels, transformatoren, oude accu's etc.

x< In- en verkoop van oud papier I plastic

* Verhuur van bedrijfs- en opslagruimten:
Nette loodsen vanaf 900m2 tot 4000m2, diverse loodsen gei'soleerd.

Handling en voorraadadministratie is mogel'tjk.
Ook eigen loskades aan rivier de Linge,

t< Containerveruoer:
voor de in- en verkoop van oud papier/metalen hebben wij eigen

vrachtwagens met ruim 130 containers in omloop.

SPIJKSE METAALHANDEL VAN DEN HEUVEL BV
ZUIDERLINGEDIJK 32 42I1BG SPIJK

Tel. 0183-561203 Fax 0183-561140
INFO@VANDENHEUVELBV.NL WWW.VANDENHEUVELBV.NL
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AUTOBEDRIJF DIRKS - DE WATERLAAT 12 - BERGEIJK- 0497 55OOOO - WWW.AUTOBEDRIJFDIRKS.NL


