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Uitslagen EK en European Women’s
Championship Vallelunga
Op het circuit van Vallelunga werden dit
weekend de eerste wedstrijden verreden
meetellend voor het Europees Kampioenschap.
Ook kwamen de dames aan de start voor hun
eerste European Women’s Championship race
van 2007.
In de 250cc klasse stonden twee Nederlandse
deelnemers aan de start, Hans Smees en Jan
Roelofs. Smees had zich op een achtste plaats
weten te kwalificeren en Roelofs mocht vanaf de
negende startplaats aan de race beginnen.
De wedstrijd die vanmiddag om 15.00 uur van start ging werd gewonnen door de vanaf de pole
vertrokken Alvaro Molina. Smees, die een zeer slechte start kende en als elfde de eerste bocht
indook, reed een zeer sterke wedstrijd en wist de eindstreep als derde te passeren en zo de laatste
podiumplek voor zich op te eisen.
Smees liet het volgende weten op de website van zijn sponsor Jaap Kingma;
”Het was ontzettend jammer dat ik niet goed weg kwam bij de start. Ik had zeker voor de tweede
plek kunnen gaan vandaag. De set- up van de vering is wel verbeterd maar we moeten nog een stap
kunnen zetten om verbetering aan te brengen. Ik voel dat het gewoon sneller moet kunnen,”
Jan Roelofs wist op het circuit in de buurt van Rome een keurige zesde plaats te behalen.
European Women’s Championship
Onze Nederlandse dames wisten zich ook kranig te weren in het veld van 26 vrouwelijke coureurs
( 18 dames op een 600cc en 8 op een 1000cc). In de 600cc klasse, die werd gewonnen door de
Italiaanse Yamaha coureur Eliana Pezzilli, wist Iris ten Katen op haar snelle Ten Kate Honda een
keurige tweede plaats te behalen. Susanne Bolhaar werd op haar Yamaha achtste en Bernice Sangers
op haar Ducati tiende.
In de 1000cc klasse ging de overwinning naar Nina Prinz op haar Ducati, voor Yamaha rijdster Paola
Cazzola en Allesia Polita op haar Suzuki.
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