
Zijspancrossduo Marcel Grondman/Martijn Geerdink wil vlammen in de Hoeve. 
In de MX 3 klasse kan kampioen Erik Davids rekenen op sterke tegenstand. 
 
Het zijspanduo Marcel Grondman uit het Twentse Geesteren en Martijn Geerdink uit het 
Gelderse Lichtenvoorde hebben zich voorgenomen een podiumplaats af te dwingen op hun 
‘thuiscircuit’ Kotterbos in St.Isidorushoeve. 
In de MX 3 klasse hoopt kampioen Erik Davids uit Holten sterk voor de dag te komen. 
Zondag 9 april a.s. wordt hier de tweede wedstrijd verreden meetellend in de strijd om het 
Open Nederlands Nederlands Kampioenschap zijspancross en MX 3 klasse, voor 2-takt 
motoren van 175 t/m 500 cc en 4-takt motoren van 290 t/m 650 cc.  
Het is traditie dat met name de zijspancrossers te gast zijn in de Hoeve. Dat is al in de 
zestiger jaren begonnen. Natuurlijk had de club sterke troeven in de nationale kampioenen 
Jan en Theo ten Thije. Grondman al vele jaren lid van de HAMC, rijdt hier bijzonder graag. 
“Ik ken het circuit op mijn duimpje. Dit jaar heb ik besloten om mij nog eens extra in te 
spannen,” zegt de 38-jarige Twent. Eigenlijk was hij wat aan het afbouwen maar door de 
komst van een jonge bakkenist Martijn Geerdink heeft hij het plezier weer terggevonden. 
Geerdink is ook een bakkenist die er volledig voor gaat dus Grondman heeft weinig keus. 
Naast Grondman nog meer Twents geweld, Jan Oude Geerink/Adri Klein Nijenhuis uit 
Mander. Ook Frank Oude Geerdink wil zich hier laten zien met zijn nieuwe bakkenist Gertie 
Eggink. Voor zijn podiumplaats krijgt Grondman de nodige aanvallen te verduren. De 
concurrentie is moordend. Regerend wereldkampioen Daniël Willemsen uit Lochem is 
natuurlijk de torenhoge favoriet. Hij en zijn Belgische bakkenist Sven Verbrugge veegden in 
de eerste wedstrijd in Emmen de vloer met iedereen aan. Vorig jaar zag Willemsen de 
Nederlandse titel uit zijn handen glippen door een blessure aan het begin van het seizoen en 
door enkele malen met pech uit te vallen. Het zag er lang naar uit dat zijn broer Marcel met 
wie hij jaren samen reed de titel zou overnemen.  De laatste zag door pech voor eigen 
publiek in zijn woonplaats Lochem de titel als sneeuw voor de zon verdwijnen. Marcel 
Willemsen gaat dit seizoen met een nieuwe bakkenist van start, de 19-jarige Bjorn Roes. De 
titel kwam afgelopen seizoen terecht bij Eric Schrijver uit het Gelderse Ewijk. Hij behaalde 
deze titel met bakkenist Christian Verhagen. Voordat zij de titel binnenhaalden hadden zij al 
besloten in goed overleg na het seizoen uit elkaar te gaan. Schrijver gaat dit jaar van start 
met Ramon van Mil. De laatste heeft na een solocarrière weer besloten in het bakje te 
klimmen. Tien jaar geleden vormden zij ook al een combinatie. Verhagen op zijn beurt gaat 
verder met stuurman Carlo van Duijnhoven. De laatste presteert meestal in St. Isidorushoeve 
bijzonder goed. 
Een vraag is natuurlijk ook wat laten de thuisrijders de gebroeders Frank en Jorg 
Rouwenhorst uit Haaksbergen op het circuit Kotterbos zien. Zij waren een jaar inactief en zijn 
nu weer begonnen. Gaan ze punten pakken in de titelstrijd?   
In de MX 3 klasse zijn er wat nieuwe gezichten bij gekomen en die maken deze klasse 
interessant. De eerste wedstrijd in Emmen leverde al meeteen spektakel op met in de 
hoofdrollen de uiteindelijk dagwinnaar Oscar Vromans (Boxtel) en zijn voornaamste 
concurrenten Erwin Plekkenpol (Vorden)  Hans Berendsen (Hengelo Gld.), Gert Jan 
Boekhorst (Doetinchem) en regerend kampioen Erik Davids (Holten). Ook mag het nodige 
verwacht worden van Tom Hemmelder uit Oldenzaal. Hij is in de Hoeve ook kind aan huis. 
Verder komen ook nog de MX 1 nationalen aan de start. Al met al een evenement om van 
nabij mee te maken. Zijspancross staat voor spektakel. Steeds weer de combinatie in 
evenwicht brengen een gigantisch ploegenspel tussen stuurman en zijn acrobatische 
bakkenist.  
Wilt u helemaal niets van het spektakel missen. U kunt al terecht vanaf 10.00 uur want dan 
beginnen de trainingen. Daarin opgenomen een tijdtraingen voor kwalificatie en 
startopstelling. Om 13.00 uur zal voor de eerste keer het starthek vallen.  
Het circuit het Kotterbos in Sint Isidorushoeve is heel gemakkelijk te vinden. Het ligt aan de 
provinciale weg N 347 tussen Goor en Haaksbergen. Door het volgen van de pijlen kan het 
niet misgaan.  


