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L ritie

Casey Stoner regeert
vanaf start, debutant
Iwema is snel klaar.
door Jaap van Brummelen
DOHA - Is dit alles? Dat vroeg Jas-
per Iwema zich af toen na vier
rondjes de rode vlag werd ge-
zwaaid. En met hem Jan Abbink,
zijn teambaas, die om de kosten te
drukken thuis -in Almelo in gezel-
schap van Iwema’s ouders voor de
rv gemige was van de bizarre ope-
ning van her Grand Prix-motorsei-
zoen in O,.atar. Her w~is alles. Re:
gen maakte een razendsnel eind
aan de 125cc race, de kortste sinds
de invoering van her wereldkampi-
oenschap vijftig jaar geleden.
De 19-jarige Jasper Iwema lag op
her moment van staken op een
23ste plaats. ,,Een biz’ar begin, hoe-
wel. her op zich geen beroerde klas-
sering is", vatte de Nederlandse de-
butant zijn gevoelens samen. Een
natte baan in combinatie met
kunstlicht zorgde voor een spiegel-
effect, dat een herstart met regen-
banden onmogelijk maakte. An-
ders kon ook Valentino Rossi na-
mens het veiligheidscomit~ na een
rondie met de safetycar niet con-
cluderen. Hij hielp daarmee zijn
landgenoot Andrea Iarinone aan

Casey stoner won gisteren de ope-
ning van het GP-seizoen.    foto AP

de snelste zege-ooit. Nog geen tien
minuten.had de race in de lichtste
GP-klasse geduurd. Voor Jasper
Iwema niettemin lang genoeg om
bij een paar van zijn collega’s met-
een een onuitwisbare indruk ach-
ter te laten. Iwema mag dan een
groentje zijn in her Grand Prix-cir-
cus, hij heeft geen inburgeringcur-
sus nodig. Buiten de baan mag hij
dan de bescheidenheid zelve zijn,
op de motor wordt hij niet ge-
remd. Met heldenmoed ham hij
de gevestigde orde onder vuur. En

Bleekemo|en trekt

haalde met zijn kamikazegedrag
bij Scott Redding en Randy Krum-
menacher her bloed onder de na-
gels vandaan. ,,Ze kwamen na af-
.loop stoom afblazen bij mij. ’Jeetje
war ging jij tekeer zeg’ riepen ze.
Ja zeg, ik kom hier niet om mij als
een soort heer in her verkeer te ge-
dragen."
Casey Stoner lijkt de grootste be-
dreiging van het regime van Valen-
tino ROssi. Gisteravond schreef de
weteldkampioen van 2007 de eer-
ste grandprix op zijn naam: De
vraag was of hij voldoende her-
steld zou zijn van een operatie aan
zijn pols. Her antwoord van Sto-
ner liet aan-duidelijkheid niets te
wensen over. De late-night-show
werd een oneman-show.
Wegens de wolkbreuk van zondag-
avond werd de race naar gister-
avond verplaatst. Een megaopera-
tie, die naar verluidt ~5 miljoen eu-
ro kostte. Een bizar gegeven in een
jaar, waarin de Formule 1 op twee
widen meer dan ooit gebukt gaat
onder bezuinigingen. De hoeveel-
heid elektriciteit, die nodig was
om her 5,4 kilometer lange Losail
Circuit voor deze avondwedstrijd
te doen baden in een zee van
licht, zou voldoende zijn om een
autoweg van Doha tot Moskou te
verlichten.

Het publiek dat gisteren een plekje

protest zijn Corvette C6 had gevonden in de mistige dui-
_ nen langs het circuit van Zand-

terug voor de hoofdrace,voort kteeg van dat geharrewar
weinig mee. Het zag namelijk

ZANDVOORT- De Nederlandse au- twee enerverende races in een
tosport heeft er een spectaculaire
ereklasse bij. Het Dutch GT4
Championship stond dit paasweek-
end garant voor spraakmakende ra-
ces. De coureurs waren lovend

-over hun snelle bolides, maar uit-
ten ook ongezouten kritiek op de
organisatie. Want tussen de races
door de regels voor de startopstel-
ling veranderen hoort niet bij pro-
fessionele autosport.
Zo kon het gebeuren dat een van
Nederlands beste coureurs giste-
ren niet in actie kwam. leroen
Bleekemolen voelde zich zo gedu-
peerd door de regelwijziging dat
hij uit protest zijn Corvette C6
voor de hoofdrace terugtrok.-,,De
tijden uit de tweede kwalificatie
bepaalden ineens de startopstel-
ling voor de derde race. Ik kwam
daardoor achteraan op de start-
grid. Dat kun je niet maken. Ons
team steekt veel geld in de GT4 en
wil dan ook vooraan staan", zei de
Aerdenhouter, die zaterdag nog de
eerste sprint-race had gewonnen.
,,Voor mezelfvind ik her heel jam-
mer, want een dag niet geracet is
een dag niet geleefd."
Ook Phil Bastiaans, samen met-
Christiaan Frankenhout winnaar

nieuwe raceklasse, die volgens inge-
wijden een ffaaie toekomst tege-
moet gaat.
,,De Nedeflandse autosport dteig-
de te verschralen. Er was behoefte
aan een mooi theater met verschil-
lende merken. Voorlopig staat her
Dutch GT4 op de kaart, want ik
zag prachtige bolides aan de start",
zei Vughtenaar Paul van Splunte-
ren, de ervaren coureur die giste-
ren in zijn Porsche 997 de snelste
was in sprintrace.-
Her Dfitch GT4 Championship is
pas de afgelopen winter goed van
de grond gekomen.. Liefst 22 teams
schreven in voor her kampioen-
schap, _waarin strakke bolides van
minstens 3o0 pkhet tegen elkaar
opnemen. Op het circuit versche-
nen de Porsche 997, de BMW M3,

’Ik vind het heel jammer,
want een dag Net geracet is
een dag niet geleefd’

de Ford Mustang, de Aston.Martin
Vantage, de Corvette C.6 en de Gi-
netta GSo. A1 die verschillende bo-
lides bleken behoorlijk aan elkaar

van de hoofdrace gistermiddag, - gewaagd te zijn in de Zandvoortse
had er een mening over. ,,Her isduinen.
een supersterke klasse van heelDe h0ofdrace van de nieuwe ktas-
hoognive’au.Dan moet je ook pro-se bevatte alle elementen van een

SPA.FRANCHORCHAMPS - Twee jaar
won het duo hdemaal niets, maar
dit weekend was het meteen twee
keer raak voor Koen Bogaerts en
Nik de long. In de Sportdivisie
van de autosportklasseDutch Su-
percar Challenge (DSC) waten ze
op het circuit van Spa-Franchor-
champs zowel op zaterdag als op
zondag oppermaditig. ,,We had-
den ook nog eens pole-positibn
en de sndste rondetijd", was Bo-

gaerts uiteraard tevreden over het
eerste raceweekend in de Arden-
hen. ,,Zelfs met de vijftien strafse-
conden die je aummafisch krijgt
na een overwinning wonnen we
de tweede race ruim."
Bosschenaar Bogaerts en Tilburger
De long reden vorig jaar nog met
een Porsche in een andete klasse
van de DSC, maar deden een stap-
je terug, in de hoop in een BMW
wel vooraan mee te kunnen rij-

fessioned de’regels mepassen. De
kritiek is terecht, denk ik."
Initiatiefnemer Erik Wijers van
Circuit Park Zandvoort kon zich
de onvrede voorstellen, maar hij
verdedigde wel de tegelwijziging.
,,Omwille van de veiligheid moes-
ten we dit doen. Er kwamen an-

den. ,,We gaan er niet vanuit dat
we. nu het hele jaar gaan domine-
ten", stelt Bogaerts. ,,Want qua
rondetijden waren er genoeg die
bij ons in de buurt zaten."
Zaterdag in de eerste race begon
Bogaerts en. maakte-DE long bet ’ aan te staan die in de kwalificatie
na de verplichte pit-stop af. ~0n-juist langzaam waren. Dat kan ge-
dag warer~ de mllen 0~ngedraaid.~aarlijke ~ituaties opleveren. Veel
Bogaerts: ,,Een nieuwe auto; eenteams hebben naast profs ook ama-
nieuw team, maar her vodde per-teurs in de auto zitten", pareerde
fect." Wijers.

echte autorace. Vanaf de start was
er strijd. Frankenhout rukte op
vanafde zesde startplek en nam re-
soluut de leiding. Prins Bernhard
van Oranje. ontpopte zi& tot
smaakmaker en reed verrassend
sterk naar voten. Zijn teamgenoot
Jan Lammers nam na de verplich-

ders coureurs in de hoofdrace voor- - te pitstop her stuur over van de
Ford Mustang en veroverde de kop-
positie. De voormalig Formule
,-coureur vergde echter net iets te
veel van de Mustang; de bolide gaf
kort voor her einde de race de
geest.

HUISIfN - Liefst 21 partijen op rij
had de 33-jarige oud-Waalwijker
Kees Thijssen bij her NK dammen
remise gespeeld. Gisteren, in de ze--
vende ronde, brak hij eindelijk de
ban. Zijn laatste winstpartij tij-
dens een nationaal kampioen-
schap dateerde van twee jaar gele-

den en dat was tegen Ron Heus-
dens. Uitgerekend titelverdediger
Heusdens fungeerde gisteren op-
nieuw als slachtoffer van Thijssen.
Koploper Rod Boomstra spedde
remise tegen Hans lansen. Her
16-jarige damtalent kwam daar-
door alleen aan de leiding.

HOUTEN - De ’oude vier’ van Skadi
heeft zondag op het Amster-
dam-Rijnkanaal bij Houten de
~26e Varsity_ gewonnen. Voor de
roeiers Mitchel Steenman, Olaf
van Andel uit Dongen, die net op
tijd fit was, Rod Haen uit Ber-
kel-Enschot, David Kuiper en
stuurman Ralph Gadiot was het
de vierde zege op rij.
Dat betekende nam jaar eindelijk
de evenaring van her record van
Triton. Dat team won in ~898 met
dezelfde bemanning en in dezelf-
de opstelling bet studentenkam-
pioenschap ook voor de vierde ach-
tereenvolgende keer.

HOUSTON - Tennisser Lleyton He-
witt heeft het graveltoernooi in
Houston op zijn naam geschreven.
De 28-jarige Australi{r versloeg in
de finale de Amerikaan Wayne
Odesnik in twee sets: 6-2 7-5. Voor"
Hewitt was het zijn eerste titel in
ruim twee jaar, na zijn eindzege in
maart 2007. in Las Vegas. Het was
pas zijn tweede triomf op gravel -
zijn vorige zege was tien jaar gele-
den. Na een heupoperatie vorlg
jaar moest de Australische vechtjas
van ver komen. De voormalige
nummer i van de wereld begonin
Houston als hummer 88, maar zal
nu ruim dertig plaatsen stijgen.

Gefl kt door concurrent
Huilen en lachen
fijdens paasraces. Niet
alleen voor Schouten.
door Rik Spekenbrink
ASSEN - Hagel, regen en wind, val-
partijen en een hoop gele en rode
vlagen. De paasraces in Asse~, tra-
ditiegetrouw de opening van het
Nederlandse wegraceseizoen, ver-
lopen zelden zonder incidenten.
Gisteren leek het een keer te luk-
ken, met dank aan de kalender die
voor een laat Pasen zorgde. Vijfdui-
zend toeschouwers zagen nauwe-
lijks bewolking en maar een paat
schuivertjes, Bijna saai, voor wie
wel voor die sensatie.komt.
Maar ook die fans kwamen nog
een beetje aan hun ttekken, al was
her wachten tot de tweede
manche van de Dutch Superbikes.
E~n voor ~4n gingen ze onderuit.
Raymond Schouten was in ronde
2 in de Ruskenhoekbocht het
slachtoffer en zag daarmee zijn uit-
stekende eerste (gewonnen) race

tenietgedaan. Een score van nul,
die kan-de coureur uit Waardhui-
zen niet gebruiken, want er komt
voor hem nog een weekend waar-
in een WK-wedstrijd tegelijk valt
met een race om her Open Neder-
lands Kampioenschap. ,,Ik zal er
vannacht wel niet van slapen,
nee", moest Schouten bekennen.
Hij is niet zo’n klager, ook niet
over de pijn in z, ijn pols en schou-
der. In eerste instantie nog wel
eventjes over die val. ,,Door een
slechte start-lag ik derde. Gareth
Jones teed voorop en remde in
mijn ogen te vroeg voor een gde-
vlagsituatie in de daaropvolgende
bocht. Die vlag hing er de ronde
daarvoor namelijk ook al en er
was weinig aan de hand. De num-
mer twee verkeek zicher al open
ik nog meet. Ik remde mijn motor
onderuit. Volgens mij deed lones
her om zijn concurrenten van de
wijs te brenger~ Nou, dat is dan ge-
lukt."
Na dat te hebben gezegd stak
Schouten onmiddellijk de hand in

Raymond Schouten aan kop.
foto Guus van Goethem

eigen .boezem. ,,Het was een lom-
pe lout, ik reageerde verkeerd."
De eerste race had hij nog glans-
rijk gewonnen. Met een wheelie
haalde hij al bij de start Jones in
en liet die koppositie niet meet
los. Schouten zag zijn Australische


