
Tjalle Reitsma in

EK-finale grasbaan
STADSKANAAL - Tjalle Reitsma heeft zich gisteren weten te plaatsen

voor de Europese finale grasbaanracen die 4 augustus in het Zuidfranse La

RØole wordt gehouden De Bolswarder eindigde in Stadskanaal waar de halve

ve finales werden afgewerkt op de zevende plaats met 11 punten De beste

acht van deze halve finale plaatsten zich voor de eindstrijd Door dit resultaat

is Tjalle Reitsma de enige coureur die sedert de instellingvan het EK
jaar geleden aan alle finales heeft meegedaan

nu acht 

Beste Nederlander overigens in

Stadskanaal werd Harm Horstede uit

Rouveen die beslag legde op de tweede

de plaats De Nederlands kampioen
behaalde 23 punten ØØn minder dan

Simon Cross die de dagzege behaalde

de Deze pas 19-jarige Brit die met het

crossen zijn brood verdient geldt als

dØ favoriet voor de Europese titel Dit

ook omdat de kampioen van vorig
jaar

Cross’ landgenoot Martin Hagon

gon niet van de partij zal zijn Hagon
namelijk is overgestapt naar het lanebaanracen

ebaanracen een tak van motorsport
ie hier in Nederland amper bekend 

Tialle Reitsma haalde in Stadskanaal
de finale niet maar had aan drie derde

plaatsen in de series en een vierde plaats
in de halve finale genoeg voor kwalificatie

catie Hielke de Graaf uit Kollumerzwaag

zwaag sneuvelde in het grote geweld en

moest tevreden zijn met de tiende plaats
in de eindrangscnikking met 8 punten
De Graaf werd in de series twee keer 

vijfde en eenmaal derde Zijn derde

laats in de halve finale was voor de

’ries een waardig afscheid van de strijd

in Stadskanaal waar slechts 6000 toeschouwers

schouwers de kassa’s passeerden Men
1 i AT A J�- _i � i

gerekend

Harm Horstede had tot de finale eenzelfde

zelfde -aantal punten als Simon Cross

die er in de eindstrijd evenwel geen

twijfel over liet bestaan wie de dagzege

verdiende Horstede had in die finale

nog alle moeite om de Westduitser

Frank Kehlenbeck achter zich te houden

den Kehlenbeck zou ook in de eindklassering

sering als derde eindigen De tweede

halve finale die acht EK-finalistenmoet
opleveren wordt maandag 17 juni in

West-Duitsland gehouden

Uitslagen EK halve finale Specialklasse 1

Simon Cross Engeland 24 punten 2 Harm
Horstede Rouveen 23 3 Frank Kehlenbeck
West-Duitsland 21 4 Bob Dolman Engeland 17

5 Kent Noer Denemarken 15 6 Clayton Williams

ams Engeland 13 7 Tjalle Reitsma Bolsward
11 8 Sdenek Schneiderwind Tsjechoslowakije

10 9 Ewalt Scheele West-Duitsland 9 10 Hielke

ke de Graaf Kollumerzwaag8 12 Hylke Dijkema

ma Leek 6 17 Rommert Velda Hoogkerk 2

Senioren 500cc 1 Oege de Jong Gorredijk 2

Jochem de Vries Bontebok 3 Anne Breemer

Balk 6 Melle Veenstra Oldeberkoop 7 Minze
Hofstra Gorredijk 8 Rommert Dijkstra Donkerbroek

kerbroek

AMSTERDAM - Klaas Molenmaker
uit Bolsward is zondag als vierde geºindigd

digd in de tweede speedwaywedstrijd in

een serie van vijf om het B-kampioenschap

schap van Nederland Molenmaker staat

in het tussenklassement nu derde met 46

punten Eerste is RenØ Elzinga uit Zenderen

deren met 57 punten Zondag werd Elzinga

zinga derde De winst in Amsterdam was
voor diens broer Anne die in de tussenstand

stand met 55 punten op de tweede plaats
staat


