Beelen baalt, Borgonje brult tijdens
Europokal-cross in 'eigen' Terwolde
TERWOLDE - Vol vertwijfeling kijkt Robbert Beelen naar zijn Audi S2. ,,Einde verhaal",
mokt hij, een klein uurtje voordat zijn halve finale in de Touringcarklasse begint. De
versnellingsbak lijkt het te hebben begeven. Het is exemplarisch voor het leven van een
autocrosser, dat lang niet altijd over rozen gaat.
Al het geld, de tijd en energie die de Terwoldenaar in zijn passie stopt; net als bij de eerste
wedstrijd om de Europokal in Hoogkerk, lijken die inspanningen op deze zondag
tevergeefs. Toen had de autocrosser, die vorig jaar nog de Europokal op zijn naam schreef,
ook al te kampen met een mechanisch defect. Datzelfde lot lijkt hem nu - nota bene in zijn
eigen woonplaats - weer te overkomen. Maar plots gloort er hoop. Een 'handig monteurtje',
zoals Beelen het zelf omschrijft, lijkt de boel weer aan de praat te hebben gekregen. ,,Ik ga
er gewoon vol voor zo, dan moet er maar wat kapot…", heeft Beelen plots weer goede
moed. Even later blijkt dat de schade toch te groot is, Beelen verschijnt niet aan de start.
En ook bij autocross geldt dan dat de een zijn dood de ander zijn brood is. Terwoldenaar
Sander Borgonje kan er derhalve met de overwinning vandoor gaan. ,,Hij is mijn grootste
rivaal, maar ik gun het hem van harte", zegt Beelen, die merkwaardig genoeg zijn grootste
tegenstrever sponsort. 'Bouwbedrijf Beelen' staat er met koeienletters op de Audi Quatro
van Borgonje. Het zegt alles over de harmonieuze wijze waarop men met elkaar omgaat
binnen de autocrosswereld. Ook opmerkelijk is dat Borgonje exact dezelfde mechanische
pech had als Beelen, alleen dan een dag eerder. In alle vroegte plaatst hij gisterochtend een
nieuwe (standaard)bak in zijn auto, waardoor hij toch kan rijden. Met de glorieuze zege als
gevolg. ,,Geweldig, het is mijn eerste zege in Terwolde, de afgelopen jaren had ik altijd
pech", jubelt de kersverse winnaar. ,,Die pech heeft Robbert nu." De rivaliteit tussen beide
Terwoldenaren is groot. Borgonje: ,,We doen alles om elkaar te slim af te zijn."
Vorig jaar won Beelen dus de Europokal, dit seizoen heeft Borgonje goede kansen, dankzij
zijn beide overwinningen. ,,Ik ga er vol voor om die bokaal te winnen, daar ben ik al dik

drie jaar mee bezig." Beelen: ,,Sander gaat 'm absoluut winnen."
Het is sowieso een topweekend voor de organiserende crossclub TACO. Peter Hekkert
wordt tweede in de afsluitende superfinale, waarin de beste twee rijders uit alle categorieën
het tegen elkaar opnemen. En ook Gert-Jan de Weerd - eveneens uit Terwolde - kan zijn
geluk niet op. De Terwoldenaar, die om en om wedstrijden rijdt met zijn broer, Chris,
schrijft de motorfietsklasse (klasse 7) op zijn naam. ,,Mijn mooiste overwinning ooit, dit
gaat een heel mooi feestje opleveren."

