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Groningen, 03/08/2014 
 

 
PERSBERICHT 

 
zondag 17 augustus 2014 (13.00u), Sportpark Eenrum 

 

Grand Prix 3 WK Langbaan Solo Eenrum 2014 
 

World Championship Long Track Final of The Netherlands 
 

ONK Zijspannen, NK Shorttrack ST1 
 
 

zaterdag 16 augustus 2014 (13.00u) 
Finale European Veteran Longtrack Series 

NK Jeugd- en Nationale Grasbaanraces (zeven klassen ) 
 

Organisatie: Motorclub Eenrum & Omstreken (MCE) 
 

Website: www.mceenrum.nl 
Facebook: ww.facebook.com/MCEenrum 
 
Bestuur: 
Voorzitter:    Anjo Bakker (06 2382 5198, voorzitter@mceenrum.nl) 
Media:     Martin Woltman (06 2265 2908, pr@mceenrum.nl) 
Secretariaat:    Diana Dijkstra     
Financiën:    Anita Senneker    
Technische Zaken:   Harry Wit   
Algemene zaken:  Alwin Staal 
Materiaalbeheer:  Geert Mennes 
 
Correspondentieadres: 
Zuiderstraat 5 
9967 RP Eenrum 
e-mail: info@mceenrum.nl 
 
 
Voor zowel het persbericht als de foto’s (voor zover meegezonden) geldt: u kunt het naar eigen goeddunken, vrij van rechten tot en met 
de wedstrijddag, gebruiken met gebruikmaking van naamvermelding fotograaf.  
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat of ondergetekende. 
 
 
 
Met dank aan:  Powerplus Tools, Heerenveen (www.powerplustools.nl ) (hoofdsponsor)  
   FIM, KNMV 

Bert Swarts, Jesper Velduizen, Gert Bos, Claudia Sc hult, Peter Dol 
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�  Grand Prix 3 WK Langbaan Solo Eenrum 2014 
 
� Topsport-evenement op het allerhoogste niveau staat  garant voor spektakel  
 
Op zondag  17 augustus organiseert Motorclub Eenrum & Omstreken de derde Grand Prix van het 
Wereldkampioenschap Langbaanracen 2014. Een dag topsport op het allerhoogste niveau op de snelle 
625m lange grasbaan in Eenrum. Coureurs die met 120 km/u zij aan zij rakelings, hangend aan het stuur en 
op de limiet langs de boarding driften. Topsport, spektakel en spanning zijn bij voorbaat gegarandeerd! 
 
’s Werelds huidige beste 15 langbaan-coureurs zullen elkaar het vuur na aan de schenen leggen op één van 
de snelste en mooiste grasbanen van Europa. Met een gemiddelde snelheid van rond 120 km/u behoort het 
Eenrumer ovaal mondiaal tot een van de beste gras-/langbanen. Op deze baan kunnen zowel de grasbaan-, 
langbaan- als de speedwayspecialisten uitstekend uit de voeten en het belooft dan ook een boeiende en 
spannende GP te worden, waarbij in theorie alle 15 coureurs op het podium terecht zouden kunnen komen. 
Met Jannick de Jong uit het Friese Gorredijk en Dirk Fabriek uit het Groningse Stadskanaal heeft Nederland 
twee vaste deelnemers in de GP-Serie 2014, de coureurs komen verder uit Australië, Duitsland, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Finland en Tsjechië. 
 
‘Eenrum’ is in 2014 de 3e in de totale serie van 5 GP’s in deze spectaculaire motorsport-discipline en dit jaar 
tevens de enige GP in Noord-West Europa. 
 
� Jannick de Jong na 2 GP-overwinningen leider in tus senstand WK Langbaan Solo 2014  
 
Jannick de Jong zorgde op 14 juli voor een opvallende en unieke prestatie in de historie van de Nederlandse 
baansport door als eerste Nederlander twee Grand Prix’ achter elkaar te winnen. 
Na de geweldige overwinning van GP1 van De Jong in het Duitse Herxheim (bij Karlsruhe) voor bijna 
zeventienduizend toeschouwers wist de vice-wereldkampioen langbaan van 2013 (tevens Europees 
kampioen Grasbaanracen 2013 én 2014, Nederlands kampioen Grasbaan 2013 en huidig wereldkampioen 
met het Nederlands langbaan-team) ook in het Franse Marmande (bij Bordeaux) iedereen voor te blijven.  
In beide GP’s wist De Jong de A-Finale te winnen. Hoewel dit niet automatisch betekent dat je dan 
bovenaan staat in de tussenstand (alle behaalde punten in alle voorseries, semifinale en finale worden 
namelijk doorgeteld) heeft De Jong de meeste punten gescoord en is dus de huidige leider in de 
tussenstand van het WK, een bijzonder sterke prestatie. Overigens moest De Jong na Marmande  drie weken 
rust weken nemen wegens een afgescheurde pees in z'n schouder na een val (hij legde z'n motor noodgedwongen plat 
toen de Australiër Woodward crashte in een heat). 
 
� Dirk Fabriek negende in tussenstand WK  
 
Dirk Fabriek herstelde zich prima van de teleurstellende GP1 (wegens technische problemen) en werd in 
Marmande zesde op de bijzondere driehoeks-grasbaan, hij kwam in Frankrijk net een puntje tekort voor het 
bereiken van de A-finale, met de aantekening dat hij in zijn eerste heat onderuit werd gereden door een 
andere coureur. Fabriek zal in Eenrum ongetwijfeld minimaal de A-finale moeten kunnen behalen en dan 
een grote stap voorwaarts in het klassement kunnen zetten. 
 
� Joonas Kylmakorpi: speedway-prof fenomeen op de lan gbaan  
 
De in Andorra wonende, in Zweden opgegroeide Fin Joonas Kylamkorpi mag nu al een fenomeen op de 
Langbaan worden genoemd. Kylmakorpi is full-professional speedway-coureur (rijdend in de liga’s van 
Zweden, Polen, Engeland en Duitsland) en rijdt daarnaast ook de GP-Serie van het WK Langbaan. Hij is 
huidig en viervoudig wereldkampioen Langbaan in successie. Kylmakorpi rijdt in deze vier Europese liga’s 
alleen al zo’n 70 races per seizoen! De Fin is zelden in Nederland in actie te zien en leuk om te melden is 
dat hij één van zijn allereerste internationale grasbaanraces in Eenrum reed. Vermeldenswaard is dat hij in 
2014 een wildcard toegenwezen kreeg voor de GP Speedway op 17/05 in het Finse Tampere, daar een 
keurige 13e plaats behaalde en zelfs een heat won van speedway-grootheden Iversen (DK), Hampel (PL) en 
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Woffinden (GB). Indrukwekkend is zijn staat van dienst: van de in totaal 25 GP’s in de afgelopen vier jaren 
won hij er 10 en behaalde daarnaast nog zes podiumplaatsen, Hij begon in 2000 op de langbaan en 
behaalde in 2006 en 2007 al zilver in het WK Langbaan. In 2010 werd hij voor het eerst wereldkampioen, 
zijn eerste van dus tot nu vier acher elkaar behaalde wereldtitels. Dit is in de historie van het WK Langbaan 
(sinds 1971) nog geen enkele coureur eerder gelukt, ook niet bijvoorbeeld Egon Müller en Kelvin Tatum, wel 
werden Roberth Barth en Karl Maier ook vier maal wereldkampioen. Mocht Kylmakorpi in de toekomst zijn 
vijfde titel behalen dan komt hij op gelijke hoogte met Simon Wigg, Overigens is Gerd Riss met liefst acht 
wereldtitels de beste langbaan-coureur aller tijden.  
Om een indruk te geven van het leven en het programma van een speedway-prof hierbij zijn schema van de 
weken rond Eenrum: 10/08 Lodz (PL), 11/08 Wolverhampton (GB), 12/08 Stockholm (S), 14/08 Swindon 
(GB), 16/08 Eastborne (GB), 17/08 Eenrum, 19/08 Stockholm, 22/08 Eastbourne, 24/08 Daugavpils (LV). 
 
� Bijzonder in Nederland: full-professional speedway- coureurs aan de start  
 
In Eenrum staan op zondag 17/08 meerdere full-(speedway-)professionals aan de start, in Nederland komt 
dit slechts zelden voor. Het is dan ook bijzonder om deze mannen in actie te zien en alleen al een reden 
voor zowel media als sportliefhebbers om naar Eenrum te komen. Josef Franc uit Tsjechië, Cameron 
Woodward uit Australië, Joonas Kylmakorpi uit Finland, Matieu Tresarrieu uit Frankrijk en Theo Pijper uit 
Nedrland verdienen allemaal hun brood in één of meerdere Europese speedway-liga’s. De Zweedse 
speedway-liga is overigens sinds dit seizoen wekelijks op Eurosport-1 voor iedereen te zien, evenals de zeer 
populaire EK Speedway-Finaleserie (op 09/08 om 15.00u is de 3e Finaleronde live op Eurosport1 te zien met 
deskundig Nederlands commentaar) en de Best Pairs-serie op deze TV-zender. Meerdere coureurs die in 
Eenrum aan de start verschijnen kunt u dus ook live op televisie zien. Overigens wordt de WK Speedway 
GP-Serie ook live uitgezonden maar dan op Eurosport2-TV. 
 
� Wild-card en reserverijders  
 
De FIM (de wereldmotorsportbond) heeft de wild-card voor GP3 Eenrum toegekend aan de Nederlander 
Theo Pijper. De Fries, momenteel Nederlands enige full-time speedway-professional rijdend voor het 
Schotse Glasgow Tigers, mag meteen één van de vele favorieten worden genoemd voor deze GP. Pijper 
ontving ook reeds een wild-card voor de 2e GP in het Franse Marmande, waar hij een keurige 8e plaats 
behaalde. De ervaren beroeps-coureur werd in 2010 vice-wereldkampioen Langbaan. Zowel in 2011 als in 
2012 werd hij 4e in de eindstand van de WK-Serie.  
De 1e reserve-plaats is door de KNMV (de Nederlandse motorbond) verstrekt aan het talent Henry van der 
Steen (Oude Bildtzijl) en de 2e reserve-plaats aan Sjoerd Rozenberg (Nijeberkoop).  

hine keuring WK (voor training) 
� Primeur op een Nederlandse Grasbaan: inzet van Airf ences  
 
Voor het eerst in de 56-jarige grasbaan-historie van de MCE (en tevens voor het eerst op een Nederlandse 
grasbaan), zullen in 2014 airfences (luchtkussens) worden gebruikt in de bochten. Dit is verplicht gesteld 
door de FIM t.b.v. bescherming van de coureurs.Mocht een coureur uit de bocht ‘vliegen’ dan belandt hij niet 
in de harde houte boarding maar in de ca. halve meter dikke, special luchtkussens. 
 
� Wedstrijdformat WK GP 2014  
 
Iedere coureur rijdt vijf voorseries (per heat starten vijf coureurs), de tien puntbesten gaan door naar de twee 
semifinales, de vijf puntbesten (incl. de semifinales) gaan door naar de dagfinale. Winnaar van de dagfinale 
is winnaar van de GP. Ieder behaald punt in alle heats telt mee voor de WK-punten, het kan dus goed 
mogelijk zijn dat iemand die een GP wint niet de meeste punten van de dag heeft gescoord.  
Iedere GP telt in totaal 18 heats (15 voorseries, 2 semifinale, dagfinale). 
 
� GP-Serie WK Langbaan Solo 2014: 5 GP’s  
 
GP-Serie WK Langbaan 2014:  
 
29.5 - Final 1 - Herxheim (GER), http:sandbahnrennen-herxheim.de 
13.7 - Final 2 - Marmande (FRA), www.grasstrack-marmande.com 
17.8 - Final 3 - Eenrum (NL), www.mceenrum.nl 
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13.9 - Final 4 - Morizes (FRA), www.morizesmotoclub.com 
28.9 - Final 5 - Mühldorf (GER), www.msc-muehldorf.de 
 
‘Eenrum’ staat in deze cyclus tussen vier zeer grote, traditionele langbaan-klassiekers.  
Herxheim (bij Karlsruhe) en Marmande (bij Bordeaux) behoren al vele jaren tot de grootste langbaan-
evenementen in de wereld, beide professioneel opgezette evenementen trekken ieder jaarlijks tussen de 
vijftien- en twintigduizend toeschouwers. 
Ook Morizes (bij Bordeaux) en Mühldorf (bij München) zijn traditioneel wedstrijden op het allerhoogste 
niveau op schitterende banen en fraaie accommodaties en organiseren al jaren belangrijke EK- en WK-
wedstrijden. 
Overigens vindt de Finale van het WK Langbaan Landenteams dit jaar in het Finse Forssa plaats op 
23/08/14. Huidig wereldkampioen Nederland (in 2013 behaalden Dirk Fabriek, Jannick de Jong, Theo Pijper 
en Mark Stiekema goud in Engeland) zal zijn wereldtitel daar proberen te verdedigen. Door de knmv zijn 
voor ‘Forssa’ Dirk Fabriek, Jannick de Jong, Theo Pijper en Henry van der Steen geselecteerd. 
 
� Tevens op 17/08: ONK Zijspannen en NK Shorttack ST1   
 
Naast de GP, zullen de Zijspannen een wedstrijd om het ONK verrijden, deze klasse maakt altijd weer indruk 
op de ruime baan in Eenrum, ook voor de Zijspannen één de mooiste Europese grasbanen, zeker wanneer 
de baan hard is worden er enorme snelheden behaald. In totaal staan er 12 combinaties aan de start, 6 
teams uit Nederland (Matthijssen/Stellingwerf, Detz/Vedder, Noordman/Kremer, Dijkema/Dreyer, Van der 
Werff/Ros, Detz/Werkman), 3 uit Engeland (Cook/Smith, Harvey/Hogg, Goodwin/Brown), twee uit 
Denemarken (Larsen/Plesner, Lund/Smit) en 1 uit Frankrijk (Grenier/Sanders). 
Na zes van de tien ONK-races wordt de tussenstand aangevoerd door Matthijssen, op slechts vier punten 
gevolgd door Goodwin. 
 
Close-racing is immer gegarandeerd bij de Shorttrack ST1, de wellicht vaak wat onderschatte Shorttack-
klassen behalen ook enorme snelheden en zijn de continue felle, boeiende duels eerder regel dan 
uitzondering. Na zeven van de 11 NK-races gaat Maikel Dijkstra (Joure) aan de leiding. 
 
� zaterdag 16/08: Finale EVLS en NK Jeugd- en Nationa le Grasbaanraces   
 
Op de zaterdag vindt, na het succes van vorig jaar, weer de Finales van de European Veteran Longtrack 
Series plaats. De EVLS bestaat uit rijders die in het verleden furore hebben gemaakt op de Europese gras- 
en langbanen. Deze groep van bijna 40 coureurs rijden uiteraard op special-machines (die qua vermogen op 
zich weinig onderdoen voor de machines van de huidige coureurs) en zijn onderverdeeld in een 2-klepper en 
4-klepper klasse. De coureurs komen uit tien landen: Duitsland, Engeland, Noorwegen, Italië, Tsjechië, 
Oostenrijk, Finland, Denemarken en uiteraard Nederland. Eenrum is de laatste (en dus de finale-)wedstrijd in 
de serie van zes races. De EVLS-Serie 2014: Marianske Lazne/CZ (10/5), Mulmshorn/D (14/6), Opende 
(21/6), Pardubice/CZ (26/7), Rastede/D (9/8), Eenrum/NL (16/8). Voormalig inwoner van Eenrum Bob 
Dolman werd al meerdere malen EVLS (4v)-kampioen, de Brit staat op dit moment tweede in de tussenstand 
op drie punten achter zijn landgenoot Peter Baker. Dolman miste de eerste wedstrijd wegen een gebroken 
voet. In beide EVLS-klassen meerdere Nederlanders aan de start,o.a. Henk De Haas uit Amersfoort. De 
toppers van weleer zijn wellicht een paar jaar ouder geworden, maar u zult zien dat de heren het gashendel 
nog goed weten te vinden, op de Droombaan zullen het dan ook ongetwijfeld spannende races worden.  
Ook op de zaterdag een heel interessant programma NK Jeugd- en Nationale Grasbaan met aan de start de 
volgende zeven klassen:  85cc, 125cc jeugd, 125cc jeugd Specials, Specials Nationaal, Follow Up, Runner 
Up, Shorttrack ST2. ‘Eenrum’ zal deze jonge coureurs de kans geven om zich op een snelle en ruime baan 
te bewijzen. Ongetwijfeld worden dit spannende races en zeker voor het publiek de moeite waard om een 
kijkje te komen nemen en de vele talenten voor de toekomst in actie te zien. 
 
� Accommodatie en faciliteiten  
 
Het sportcomplex heeft de afgelopen jaren een behoorlijke face-lift ondergaan. Er zijn rondom de gehele 
baan meer en hogere taluds aangelegd, zodat het zicht op de baan voor het publiek nog beter is geworden, 
men kan vanuit een klapstoel de gehele baan goed overzien en alle heats uitstekend volgen. De 
toeschouwerscapaciteit is rond 8000 en zijn er meer cateringplaatsen rond de baan. In 2009 is de baan in 
het geheel iets schuiner gelegd, zodat het nog sneller is geworden en de races spannender. 
Daarnaast kan het publiek weer rekenen op prima catering rond de baan, op meerdere punten kan men 
terecht voor goede kwaliteit eten en drinken tegen redelijke prijzen. Ook voor nette sanitaire voorzieningen is 
gezorgd. Gratis parkeren kan men op minder dan 10 minuten lopen van de grasbaan. Voor een uitstekend 
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stuk muziek en geluid wordt gezorgd door hoog-volume boxen op het middenterrein, dat natuurlijk ook 
sfeerverhogend werkt. De paddock (rennerskwartier) is vrij toegankelijk m.u.v. de duur van het 
wedstrijdgedeelte van  de WK-GP. Tussen de training en wedstrijd is er een handtekeningensessie met de 
GP-deelnemers nabij start/finish, iets was afgelopen jaren telkens weer zee geslaagd was. 
 
� Organiseren GP mogelijk dankzij de vele vrijwillige rs, sponsoren en publiek  
 
Het organiseren van een GP Langbaan is zeker niet vanzelfsprekend en is alleen maar mogelijk dankzij de 
steun van het nog steeds groeiende aantal sponsoren, iets waar de MCE uiteraard zeer content mee is. 
Maar een dergelijk belangrijk evenement is ook mogelijk dankzij diverse betrokken instanties, zoals 
Gemeente De Marne. En uiteraard de grote groep van ongeveer betrokken 70 vrijwilligers dat er altijd weer 
staat. Last but not least het publiek dat ‘Eenrum’ al jaren trouw blijft bezoeken en altijd voor een gezellige en 
positieve sfeer zorgt.  
Mocht u nog nooit baansport live hebben gezien, laat u dan eens verrassen door deze bijzondere en 
boeiende vorm van motorsport. 
 
� Entreeprijzen  
 
                                     Zaterdag            Zondag          Combi    
       
Volwassenen             € 5,00                € 20,00           € 23,00         
Kinderen 12 t/m 17jr                    € 2,50               €  10,00           € 11,00 
Kinderen t/m 11jr gratis. 
 
Leden MCE en VVV Eenrum € 2,50                € 17,50           € 19,00                  
Kinderen leden MCE/VVV t/m 17 jaar gratis (op vertoon lidmaatschapskaart). 
         
Programmaboekje, parkeren, kamperen en toegang rennerskwartier: Gratis! 
 
� Aanvangstijden  
 
Zaterdag 16 augustus: 
Aanwezige klassen: 85cc, 125cc jeugd, 125cc jeugd special, Specialsklasse nationaal, Follow Up,  
Runner Up, ST2, EVLS 2 valves en 4 valves. 
Machinekeuring   :  8.30 uur 
Training   :  10.00 uur 
Aanvang wedstrijd  :  13.00 uur 
In het rennerskwartier kan er i.v.m. het WK op zondag niet overnacht worden. 
 
Zondag 17 augustus: 
Aanwezige klassen: GP3 WK Langbaan Specials, ONK Zijspannen, ONK ST1 
Tijden WK-gedeelte: 
Machinekeuring voor de training  :  7.30 t/m 8.30 
Training    :  9.10 uur 
Machinekeuring na de training  :  10.45 uur t/m 11.45 uur 
Meet & Greet    :  11.30 t/m 12.00 
Rijdersvoorstelling   :  13.00 uur 
Aanvang wedstrijd   :  13.30 
Tijden ONK gedeelte: 
Machinekeuring    :  van 9.00 uur t/m 10.00 uur 
Training    :  10.30 uur 
Aanvang wedstrijd   :  13.30 uur 
Het WK-rennerskwartier is toegankelijk voor het publiek tot 12.30 uur en na afloop van de wedstrijd. Het 
ONK-gedeelte is de gehele dag toegankelijk. Er is een handtekeningsessie van alle WK-rijders van 11.30 
uur t/m 12.00 bij de VIP-room. Overnachten in het rennerskwartier is alleen mogelijk voor de WK-deelnemers 
en de buitenlandse zijspandeelnemers. 
 
� Locatie  
 
Sportpark Eenrum, J.J. Willingestraat 2 , 9967 PB Eenrum (Tel. 0595 491796, kantine VV Eenrum) 
Navigatie-adres rennerskwartier en parkeerplaats: Aagtsweg, 9967 TJ, Eenrum. 
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� Tussenstand WK GP-Serie 2014 na 2 van de 5 verreden  GP’s  
 

Plaats Coureur Nat. GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Tot. 

1 Jannick de Jong NL 22 (1) 21 (1)       43 

2 Erik Riss D 19 (3) 19 (3)       38 

3 Mathieu Tresarrieu F 18 (2) 16 (5)       34 

4 Joonas Kylmakorpi FIN 25 (4) 8 (10)       33 

5 Stephan Katt D 9 (8) 19 (2)       28 

6 Richard Hall GB 5 (13) 20 (4)       25 

7 Josef Franc CZ 14 (6) 8 (11)       22 

8 Jörg Tebbe D 16 (5) 4 (15)       20 

9 Dirk Fabriek NL 4 (15) 15 (6)       19 

10 Stephane Tresarrieu F 8 (10) 10 (9)       18 

11 Andrew Appleton GB 8 (9) 5 (14)       13 

12 Cameron Woodward AUS 6 (12) 6 (12)       12 

13 Richard Speiser D 7 (11) 5 (13)       12 

14 Aki Pekka Mustonen FIN 12 (7) -       12 

15 David Howe GB - 12 (7)       12 

16 Theo Pijper* NL - 11 (8)       11 

17 Bernd Diener* D 5 (14) -       5 

18 Nadine Frenk** D 2 (16) -       2 

19 Gabriel Dubernard** F - 1 (16)       1 

20 Philippe Ostyn** F - 0 (17)       0 

21 Markus Eibl** D - -       0 

22 Dimitri Bergé F - -       0 

                  

  * wildcard               

  ** reserve               

 
�  Eenrum een internationaal begrip op het hoogste ni veau in de gras-/langbaan discipline  
 
In 2014 wordt op een van ’s werelds mooiste en snelste grasbanen alweer voor de 13e maal een EK- danwel 
WK-eindronde verreden en daarmee behoort Eenrum de laatste decennia tot de belangrijkste internationale 
baansport-evenementen in Nederland: voor de 4e een GP Langbaan Solo in 2014, 5x een EK Grasbaan 
Finale Solo, 3x een EK Finale Zijspannen en eenmaal een Finale WK Langbaan Landenteams. 
 
� ‘Droombaan’ Eenrum: één van de mooiste en snelste gr asbanen in Europa  
 
De 625-meter lange baan van Eenrum wordt door velen geroemd om zijn mooie ruime, oplopende bochten 
en de hoge snelheden die gehaald worden en kreeg al snel na de aanleg in 1957 de bijnaam ‘Droombaan.’  
De snelheid van de coureurs kan oplopen tot boven de 160 km/uur. Als u bedenkt dat een grasbaanmotor 
(een ‘special’) geen remmen heeft en de coureurs schouder aan schouder driftend in de bochten en 
rakelings langs de boarding racen, zult u begrijpen dat deze mannen en heel groot hart moeten hebben. 
Veel coureurs zijn zeer aan elkaar gewaagd en de grote Eenrumer grasbaan laat veel ruimte voor inhalen, 
het rijden van verschillende ‘lijnen’ en dus prachtige duels, niet zelden duiken de zes coureurs met 
snelheden tot ruim boven de 100 km/u samen de bocht in.  
De lengte, breedte en de vlakke en (bij goede weersomstandigheden) keiharde ondergrond van het 
Eenrumer ovaal en met name de ruime, vloeiende, iets oplopende bochten maken het voor de coureurs 
mogelijk om het gas er vrijwel continu helemaal op te houden en in om in strakke en vloeiende ‘speedway’-
stijl de bochten in te snijden. 
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Bijzonder is dat de Eenrumer grasbaan dan ook geschikt voor zowel langbaan-, grasbaan- als speedway-
specialisten. Tevens is het voor de ‘grasbaan-piloten’ mogelijk om in Eenrum meerdere lijnen te rijden c.q. 
de bochten verschillend aan te snijden, iets wat op lang niet op alle grasbanen in Nederland mogelijk is. 
Dit alles maakt dat in Eenrum zelden vooraf een favoriet voor de zege genoemd kan worden, mooi 
voorbeeld was de EK Finale Solo 2012 waar er vooraf wel 10 serieuze kanshebbers op de Europese titel 
waren. Uiteindelijk was het toen niet de zeer sterke Tsjechische speedway-professional Ales Dryml (werd 
overigens wel Europees kampioen Speedway 2012) die de zege pakte, maar de Duitse grasbaan-specialist 
Stephan Katt.  
In deze sport zitten veel elementen die deze motorsport-discipline zo boeiend maken: enorme snelheden, 
veel durf, techniek, tactiek, conditie, kracht en de coureurs moeten zeker ook mentaal zeer sterk zijn.  
Voor het publiek is het altijd een geweldig spektakel. De races zijn altijd van zeer dichtbij goed te volgen, het 
mooie geluid van de motoren en de geur van methanol maken dit evenement elk jaar weer tot een 
bijzondere gebeurtenis dat in de wijde omtrek en tot ver over de grens bekendheid geniet. 
 
� Rijdersportretten  
 

• #1 Joonas Kylmakorpi (FIN)  
geb. 14-02-1980 

 
 http://www.kylmakorpiracing.com/ 
 Wereldkampioen 2010, 2011, 2012, 2013 
 GP zeges: 9 
 
Geboren en getogen in Stockholm, Zweden, maar met een Finse nationaliteit. Tegenwoordig leeft hij in 
Andorra. Kylmakorpi startte zijn carrière op de speedwaybanen. Naast zijn professionele carrière op de 
sintels, voegde hij in 2000 de grasbanen aan zijn repertoire toe.  In 2006 en 2007 veroverde Kylmakorpi 
WK-zilver achter het Duitse fenomeen Gerd Riss. Toen Riss zijn helm aan wilgen hing, nam Kylmakorpi de 
heerschappij op de grasbanen over. Met vier titels op rij vestigde hij een unieke prestatie. Kylmakorpi is dit 
jaar ook weer de te kloppen man. Opvallend is dat hij enkel de WK-races rijdt en de bezoekers in Eenrum 
dus een unieke kans hebben de 'Flying Fin' in eigen land in actie te zien. 
 

• #2 Jannick de Jong (Gorredijk)  
geb. 07-06-1987  

  
 http://www.jannickdejong.nl 
 Europees kampioen 2013, 2014 
 GP zeges: 2 
 
Het natuurtalent uit het Friese Gorredijk behoort al jaren tot de Nederlandse en Europese top. Na meerdere 
Nederlandse titels ontbrak er internationale titel op het palmares van De  Jong. Vorig jaar bracht hier 
verandering in door het Duitse Bielefeld op overtuigende wijze de Europese titel voor zich op te eisen. Dit 
jaar deed hij dat in het Franse St. Macaire nog eens dunnetjes over. Dit seizoen kon hij nog een wens van 
zijn lijstje af strepen. In Herxheim won hij de eerste GP van dit seizoen. In Marmande herhaalde hij dit nog 
eens. De Jong behoort dan ook tot de favorieten in Eenrum. 
 

• #3 Richard Hall (GBR)  
geb. 23-08-1984 
GP zeges: 1 

 
Bijzonder spectaculaire Brit met een buitengewoon groot hart. Deze eigenschap breekt hem ook nog wel 
eens op. In 2013 kende hij het beste jaar uit zijn loopbaan. Hij wist de GP in Marmande te winnen en sloot 
het kampioenschap op de derde plaats af. Eén punt achter Jannick de Jong.  
 

• #444 Josef Franc (TSJ)  
geb. 18-01-1979 

 GP zeges: 3 
 
De kleine Tsjech is een echte allrounder. Hij speedwayed op GP-niveau, maar is ook altijd op grasbanen 
goed voor podiumplaatsen. 'Pepe' Franc won in 2012 de laatste Nederlandse Grand Prix verreden op de 
drafbaan in Groningen. Franc heeft voormalig Europees  kampioen Zdenek Schneiderwind als vertrouweling 
en daarmee toegang tot een schat aan ervaring. 
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• #5 Cameron Woodward (AUS)  
geb. 08-01-1985 

 
 http://www.cjwracing.com/ 
 
De Australiër werd door Kylmakorpi besmet met het grasbaanvirus. Woodward en Kylmakorpi zijn in 
Engeland teamgenoten bij de Easbourne Eagles. In 2011 viel hij voor het eerst op door de 
Hemelvaartswedstrijd in het Duitse Herxheim te winnen. Het leverde hem een wildcard voor de GP-serie van 
2012 op. Hij beëindigde zijn eerste GP seizoen als zesde en deed het vorig jaar nog een plekje beter. 
 

• #21 Jörg Tebbe (DLD)  
geb. 05-04-1979 
 
http://www.racing-team-tebbe.de/ 
 

De rustige Duitser is al sinds jaar en dag een vaste waarde in de GP-serie. Zijn kracht licht op de snelle 
1000-meter banen. Hoewel hij al meerdere keren na een GP op het podium mocht stappen missen een GP-
zege en WK-medaille nog op zijn erelijst.  
 

• #7 Matthieu Tresarrieu (FRA)  
geb. 02-03-1986 
 

 http://www.team-tresarrieu.fr 
 GP zeges: 1 
 
De jongste van drie racende broers. Matthieu combineert het grasbaanracen met een professionele 
speedwaycarrière in Engeland. De Fransen zijn traditioneel sterk in eigen land, maar Tresarrieu verraste 
tijdens de eerste GP van het seizoen op de snelle zandbaan in Herxheim; Tresarrieu werd derde. 
 

• #125 Richard Speisser (DLD)  
geb. 03-05-1987 
 
http://www.grasbahn.com/ 
GP zeges: 1 
 

De Duitser was al eens tweede en derde in het WK tot een blessures hem in 2012 achteruit gooiden. In 
2013 was hij met een wildcard weer vertegenwoordigd in de GP-serie. Langzaam ging het weer 
bergopwaarts met als hoogtepunt de winst tijdens de afsluitende GP in eigen land. Speisser prepareert 
zelf zijn motorblokken en rijwielgedeeltes. 
 
• #94 Dirk Fabriek (Stadskanaal)  

geb. 02-04-1985 
 
http://www.dirkfabriek.com 
GP zeges: 1 

 
Net als Jannick de Jong behoort Dirk Fabriek al jaren tot de Nederlandse en Europese top. Waar De 
Jong vorig jaar zijn eerste internationale individuele titel binnensleepte, grossiert Fabriek nog altijd in 
tweede en derde plaatsen. De in Stadskanaal wonende Fries hunkert naar een titel. Om dit te 
verwezenlijken heeft hij dit jaar de Duitse oud-Wereldkampioen Robert Barth aan boord gehaald om zijn 
motorblokken te prepareren. 
 
• #47 Erik Riss (DLD)  

geb. 13-09-1995 
 
http://www.gerdriss.de/ 

De zoon van record kampioen Gerd Riss begon pas in 2012 met de baansport. In zijn tweede seizoen 
wist hij zich via de winst in de GP Challenge al te plaatsen voor de GP-serie. Dat dit geen uitschieter 
was toonde hij aan tijdens de eerste twee GP-ronden van het seizoen, waarin hij twee keer derde werd. 
Riss kan nu al met recht de sensatie van het seizoen worden genoemd.  
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• #42 Stephan Katt (DLD)  
geb. 15-09-1979 
 
http://www.stephankatt.de/ 
Europees kampioen 2006, 2009, 2012 
GP zeges: 4 
 

Katt is een graag geziene gast op de Nederlandse banen. De 'Cattman' is altijd goed voor hoge 
klasseringen. In de GP-serie heeft het hij geluk nog niet aan zijn zijde gehad. In het Europees 
kampioenschap is dat anders. Al drie keer haalde hij deze titel. Dat Katt goed uit  de voeten kan op de 
Droombaan in Eenrum bewees hij in 2012 toen hij er zijn derde Europese titel veroverde. 
 

• #27 Stephane Tresarrieu (FRA)  
geb. 27-02-1975 

  
 http://www.team-tresarrieu.fr 
 Europees kampioen 2008 
 GP zeges: 2 
 
De oudste van de drie racende broers Tresarrieu en tevens de oudste GP-starter. Sinds 2000 was hij ieder 
jaar van de partij. In 2009 liet Stephane Tresarrieu zijn beste klassering noteren toen hij vice-
Wereldkampioen werd.  
 

• #96 Dmitri Bergé (FRA)  
geb. 05-02-1997 
 
http://www.dbracing.fr/ 
Wereldkampioen 250cc 2012, Wereldkampioen 125cc 2009 
 

De jongste deelnemer in het veld. Dmitri kreeg het grasbaanracen met de paplepel in gegoten via vader 
Philippe. In de 125cc en 250cc werd hij al Wereldkampioen. Ondanks zijn jonge leeftijd start hij sinds dit jaar 
ook in de Engelse speedwaycompetitie. Hier crashte hij begin dit jaar zwaar, waarbij hij onder ander 
kwetsuren aan zijn lever op liep. Het zorgde er voor dat hij lange tijd aan de kant stond en de eerste twee 
GP-ronden moest laten schieten. 
 

• #22 Andrew Appleton (GBR) 
geb. 18-06-1982 
 
http://www.appletonracing.co.uk/ 
Europees kampioen 2012 
GP zeges: 1 

 
De Brit is na een jaar afwezigheid weer terug in de GP-serie. Appleton presteert wisselvallig, maar kan op 
een goede dag de hele Wereldtop verslaan. Dat bewees hij in 2010 toen hij de laatste GP op Eenrumer 
bodem wist te winnen. 
 

• #15 Theo Pijper (NLD) – wildcard 
geb. 11-02-1980 
 
Europees kampioen 2004, 2007 
GP zeges: 2 

 
Theo Pijper start met een wildcard tijdens de Nederlandse GP. Eerder dit jaar mocht hij ook in Marmande 
met het nummer vijftien aantreden. Het leverde hem een achtste plaats op. Pijper viert dit jaar zijn tienjarig 
jubileum als professioneel speedwaycoureur in de Engelse liga. De Fries leeft sindsdien ook in Schotland. 
Zijn eerste liefde, het grasbaanracen, heeft hij echter nooit losgelaten. 
 

• #16 Henry van der Steen (Oude Bildtzijl) – reserve 
geb, 29-07-1987 
 
http://www.rocksracing-team.nl/ 
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Voor Henry van der Steen is de uitverkiezing tot reserverijder een beloning voor een sterk seizoen. Van der 
Steen plaatste zich dit jaar voor het eerst in zijn carrière voor de Europese grasbaanfinale en wist de ONK 
race in Loppersum te winnen.  
 

• #17 Sjoerd Rozenberg (Nijeberkoop) – reserve 
geb. 22-10-1967 
 
http://www.rozenberg-racing.nl/ 

 
Sjoerd Rozenberg behoort tot de inboedel op de gras- en speedwaybanen in binnen- en buitenland. Vele 
successen boekte hij, al breekt een titel in de specialklasse op zijn palmares. Tweede plaatsen zijn er in 
overvloed. Ondanks dat de vijf kruisjes naderen blijft hij doorgaan. Met name op de grote en snelle banen 
doet Rozenberg nog altijd mee voor de prijzen. 
 

• #19 David Howe (GBR) – stand-by rider  
geb. 01-03-1982 

 
http://www.davidhoweracing.co.uk/ 
 
De ervaren Brit maakte furore op de speedwaybanen, maar richt zijn pijlen in de nadagen van zijn speedway 
carrière ook op de grasbanen. Howe – klein van stuk – is sterk op de harde banen en dus past Eenrum in 
zijn straatje. De afgelopen jaren werden echter voornamelijk gekenmerkt door blessures waardoor hij zijn 
volledige potentieel nog niet heeft kunnen laten zien. 
 

• #20 Matthias Kröger (DLD) – stand-by rider 
geb. 24-05-1969 
 

De Duitser stond dit seizoen lange tijd buiten spel door een zware valpartij op de 1000-meter baan in 
Scheessel. Naast diverse kneuzingen liep hij een kuitbeenbreuk op. Inmiddels zit Kröger weer op de 
machine. Kröger heeft ook diverse successen op zijn palmares, maar een individuele titel is hem in al die 
jaren nog niet gegund. 
 
� Meer informatie op www.mceenrum.nl  
 
Alle informatie zal worden gepubliceerd op www.mceenrum.nl. Hierop zal ook steeds het laatste nieuws 
worden geplaatst. Ook voor alle overige informatie over de Motorclub en evenementen kunt u uiteraard op 
deze site terecht. Uiteraard is MCE ook te vinden op Facebook. 
 
Voor alle actuele internationale baansport-nieuws zie bijvoorbeeld de pagina met links op de website van 
MCE: www.mceenrum.nl/links.  
 

*** Einde Persbericht *** 
 

 
Toelichting bij de bijgesloten foto:  
Jannick de Jong (1), Dirk Fabriek (94) en Henry Van der Steen (4) in een mooi duel verwikkeld tijdens 
de 2e wedstrijd van het ONK Gras-/Langbaan in Roden in mei 2014. Foto: Jesper Veldhuizen. 
 
Op verzoek sturen wij u uiteraard graag meer foto’s  en/of informatie toe.  
 
Voor alle actuele tussenstanden van het ONK Grasbaan: 
www.knmv.nl/Documents/Uitslagen/2014/KNMV%20Grasbaan%202014%20Totaalstand.pdf 
 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Voorzitter: Anjo Bakker, Tel 0595 491878, 06 23825198 
PR: Martin Woltman, Tel 050 5777513 , 06 2265 2908 
Secretariaat: Diana Dijkstra, info@mceenrum.nl 
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BIJLAGEN: 
 

- EK Grasbaan Finales en Grand Prix’ WK Langbaan Eenrum  
- Enige algemene informatie Baansport (grasbaan, langbaan, speedway, ijsracen) 

 
 
    

 
� EK Grasbaan Finales en Grand Prix’ WK Langbaan Eenr um       
 
‘Eenrum’ heeft binnen de motor-baansport-discipline Gras- en Langbaanracen in de loop der jaren een 
bekende en goede naam opgebouwd. Naast talloze internationale wedstrijden, voorrondes en semifinales, 
heeft MCE tot nu toe reeds 13 EK- cq. WK-finale-eindrondes mogen organiseren en staat daarmee binnen 
de internationale baansport (en wereldmotorsport-bond FIM) goed aangeschreven. De eerste twee EK 
Finales in ’84 en ’86 werden meteen goed bezocht (ca. 6000 toeschouwers) en was er veel media-aandacht 
(o.a. Veronica-tv en landelijke dagbladen). 
 
EK- en WK ‘eindrondes’ Eenrum (met vermelding winna ar) 
 
1984: EK Finale Grasbaan Solo (Martin Hagon/GB) 
1986: EK Finale Grasbaan Solo (Simon Cross/GB) 
1991: EK Finale Grasbaan Zijspannen (Onderka-Wolff/D) 
1993: EK Finale Grasbaan Solo (Richard Musson/GB) 
1996: EK Finale Grasbaan Zijspannen (Kunert-Hundsrucker/D) 
1999: Grand Prix WK Langbaan Solo (Kelvin Tatum/GB) 
2000: Grand Prix WK Langbaan Solo (Kelvin Tatum/GB) 
2004: EK Finale Grasbaan Solo (Theo Pijper/NL) 
2007: EK Finale Grasbaan Zijspannen (Matthijssen-Matthijssen/NL) 
2009: Finale WK Langbaan Landenteams (Duitsland) 
2010: Grand Prix WK Langbaan Solo (Andrew Appleton/GB) 
2012: EK Finale Grasbaan Solo (Stephan Katt/D) 
2014: Grand Prix WK Langbaan Solo 
 
 
MCE is in 1947 opgericht (overigens vond de eerste race al in 1937 plaats) en grote bekendheid  verwierf  
‘Eenrum’ in de loop der jaren door het organiseren van NK motorcross, waar in de topjaren meer dan 
tienduizend mensen op af kwamen, de cross-wedstrijden vond  tot en met 1979 plaats. Vanaf 1958 werden 
ook grasbaanraces verreden, al snel werd dit evenement internationaal en tot op de dag van vandaag zijn de 
hoogstaande races op topniveau (traditioneel in Eenrum tijdens het derde weekend van augustus) een 
begrip binnen de motorsport en in de wijde regio. 
 
 
Algemene informatie Baansport (grasbaan, langbaan, speedway, ijsrace) 

Wat is grasbaan- of langbaanracen? 

Grasbaan- of Langbaanracen (vanwege de grootte en kwaliteit van de baan behoort Eenrum officieel ook tot 
de langbanen) is één van de baansport-disciplines, waartoe ook speedway en ijsracen behoren.  

Speedway is internationaal gezien de grootste baansport-discipline; het wordt in veel landen over de hele 
wereld beoefend door professionals. In veel landen zijn competities (liga’s) tussen clubteams.  

De GP-Serie van het WK Speedway (www.speedwaygp.com) staat in hoog aanzien en de GP’s worden in 
(voetbal) stadions als Cardiff, Kopenhagen, Göteborg, Auckland, Praag en Vojens verreden en trekken 
tussen de twintig- en vijfenveertigduizend (!) toeschouwers. De media-aandacht is in veel landen groot voor 
deze tak van motorsport en internationale wedstrijden worden in landen als Engeland, Polen, Zweden en 
Denemarken op professionele wijze live uitgezonden op landelijke televisiezenders. Menig speedway-
coureur in het buitenland is al eens tot sportman van het jaar in zijn land gekozen, boven bijvoorbeeld 
bekende voetballers. Speedway vindt plaats op speedway-machines op korte sintelbanen van ca. 400m. 



 - 12 -

Grasbaanraces worden uiteraard op gras verreden (op special-machines die een slag groter zijn dan 
speedway-machines) met banen van ca. 400 tot 800m, langbaan kan op sintels, gravel of op gras zijn met 
een lengte vanaf ca. 600m. 

Baansport is door de ovale baan geheel overzichtelijk, zodat de wedstrijden vanaf het begin tot het eind 
goed gevolgd kunnen worden. De rijrichting op de baan is, net als bij de meeste overige sporten, linksom. 
Alle vormen van baansport kan men van zeer dichtbij bekijken en deze bieden een machtig schouwspel dat 
bol staat van actie en spektakel. Bij de baansport gaat het om driften, snelheid en lef! Deze snelle en 
spectaculaire tak van motorsport werd voor het eerst in 1902 in de VS beoefend. De sport werd vervolgens 
in Australië verfijnd en kwam tegen 1930 naar Europa. De bijzondere special-motoren hebben geen 
remmen, zodat rijders al driftend door de bochten moeten zien te geraken. Een race wordt tegen de wijzers 
van de klok in verreden, een race/heat duurt vier ronden en wordt met zes rijders verreden. De start gebeurt 
achter een elastiek die men, na de goedkeuring van de startmarschal naar boven laat schieten via twee 
zijgeleiders.  

Enkele kenmerken van de motoren: géén remmen, luchtgekoelde vierklepsmotoren die max. 500 cc mogen 
meten, brandstof pure methanol, 80 PK, 10 000 toeren, accelereert even snel als een F1-wagen, schuin 
liggende motorblokken. 

Versnellingen heeft een special-motor niet, de coureurs vertrekken met slippende koppeling en rijden de rest 
van de race uit in één lange versnelling, waarmee ze op lange banen wel tot 180 km per uur kunnen halen. 

 
De hoogtepunten van het seizoen binnen de Grasbaan-/Langbaansport zijn: 
 
- de Grand Prix-serie WK Langbaan Solo,  
- de EK Finale Grasbaan Solo,  
- de EK Finale Grasbaan Zijspannen en  
- de WK Finale Langbaan Landenteams.  
 
Het Wereld Kampioenschap Langbaan 
Het Wereldkampioenschap Langbaan Solo wordt sinds 1997 verreden in een Grand Prix-serie, daarvoor 
(van 1971 tot 1997) was het een ééndags-finale. 
De GP’s vinden plaats op de fraaiste banen en accommodaties en kunnen tot wel tussen de tien- en 
twintigduizend toeschouwers trekken. 
Aan het WK Langbaan wordt deelgenomen door deelnemers uit de volgende landen: Nederland, Duitsland, 
Groot-Brittannië, Frankrijk, Tsjechië, Finland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Oekraïne, Australië, 
Nieuw-Zeeland, Italië, Polen, Rusland en Zwitserland. 
 
Het Europees Kampioenschap Grasbaan Solo  
Het Europees Kampioenschap Grasbaan wordt sinds 1978 verreden. Voor de Finale moeten de coureurs 
zich plaatsen via meerdere voorrondes, waarna de beste 20 coureurs zich plaatsen voor de ééndags-finale, 
waarin de klassering voor de A-finale (iedere coureur moet zich eerst via 4 series voor deze A-finale zien te 
plaatsen) allesbeslissend is. 
 
 
 
 
 
 
 
 


