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Zie verder pagina Sport.

ZONDAG 25 N/AART

Wereldtop naar ONK motocross op Pottend¡¡k
EMMEf{

- De mensen van Mo-

torsportvereniging Motodrome ult Emmen hebben

weer een fantastisch motorsportgebeuren in huis gehaald. Op zondag 25 maart is
het lawaaisportcentrum De
Pottendijk onder de rook Van
Emmen het decor van het
Open Nederlands Kamploenschap Motocross in de Zijspan-

en MX3- klasse. Een unicum:
bij de internationale zijspannen komt de hele wereldtop
aandesta¡tl
Het organiseren van dit motorspektakel van de eerste orde is
voor MSV Motodrome weer een
stap voorwaaris om Noord Nederland op de motocrosskaart
te zetten. In de noordelijke provincies mag motorspor( dan behoorlijk populair zijn, ,r¡¿ss¿'t
liefhebbers trekken naar de TT,
het ijsspeedway en het de grasbaanraces, met de motocross is
het een ander verhaal. Dat is al
jaren lang een ondergeschoven

kindje. Dat was vroeger wel anders. Toenwerden er in Norg en
Makkinga, om er twee te noemen, nog Grand Prix georganiseerd. Dat is al lang verleden
tijd. De motorfreaks in Emmen
proberen al enige tijd de draad
weer op te, pakken en zijn er
hartstikke trots op dat de KNMV

hunvoor de derde keer op rij het
ONKheeftgegund.

Milieueisen
Leen van der Sluis, hij behartigt
de PR, over die keuze: ,,Dat is
helemaal niet gek. MSV Moto-

drome heeft er de voorgaande
ja.ren niet alleen blijk van gegeven voor een perfecte orga¡isatie tezorgen, de baan op Pottendijkis éénvan detwee inNederland met een volledige vergunning. De baan voldoet aan alle
milieueisen en is zeven dagen
per week open. Veel coureurs
uit heel Nederland komen daar
door de week trainen.

"

Van der Sluis, hij runt met broer
Bert het bedrijf SBR MotoCross,

SBR staat voor Sluis Brothers
Racing, weet waarover hij praat.
Hij is door de jaren heen gepokt
en gemazeld in het motorsportwereldje, bezoekt wijwel alle
grote wedstrijden in Europa en
schrijft daarnaast voor diverse

Europese motorsportvakbla-

den. De Coevordenaar is heler4aal weg van het aanstaande
topsportevenement waarbij
vooral alle ogen zijn gericht op
de Zijspanklasse. ,,Emmen is de
tweede wedstrijd van de zeven
die meetellen voorhet ONK. Bij komstigvoordeel daarvan is dat
de wereldtoppers nog geen EKof \ÂIK - verplichtingen hebben
en allemaal hebben aangegeven

naar Emmen te komen. Op 9
april begint hun wereldbekercyclus met de wedstrijd in Oldebroek. Voor hen is ons ONK dus
een prâchtige

training."

Wereldkampioen

ter. Het tweetal won vorige week

in Willemsens woonplaats Lochem de eerste race voor het
ONK. Willemsen werd tot op he-

den al vijf keer wereldkampioen

met bijrijders als Stupelis en
Verbrugge en doet het nu met
Grutter aan zijn zijde. De concuirentie moét komen van dd
Letten Stupelis en Sergis, maar

ook het Nederlandse koppel
Erik Schrijver/Rick van Galen
zaI zicla roeren, net als de klasbakken Brown en Peters uit Engeland. Voor de Zijspanklasse

hebben zich 42 duo's aangemeld. Na kwalificatie gaan er
dertig door naar de wedstrijd.
Op zondag 25 maart wordt om
9.00 uur begonnen met de training en de kwalificatie. De wedstrijdenbeginnen om 12.30 uur.
De Zijspan- en MX3-klasse rij-

den elk twee manches van 25
minuten en twee ronden.
i

Blikvangers tijdens het ONK
zijn zonder meer Daniël Willemsen en de Zwitser Reto Grut-

(IaapMeijer)

Het zijspanduo Daniël Wlllemsen/Reto Grutter ls zondagzwaar favoriet
voor het ONK op De Pottendijlc
@Foto sBR Motocross

