
Van der Steen straalt in Veenoord
Nederlands kam-
pioen en een
bronzen helm.
Voor speedway-
coureur Henry
van der Steen uit
Oudebildtzijl had
het weekeinde
in Veenoord
nauwelijks mooier
kunnen verlopen.

GERT BOS

E
en gebalde vuist en een oer-
kreet; de ontlading was
groot bij Henry van der
Steen nadat hij vrijdag-

avond door winst in Veenoord de
Nederlandse speedwaytitel verover-
de.

Even verderop stond broer en
monteur Hans klaar met het confet-
tikanon. Vele jaren van noeste ar-
beid betaalden zich eindelijk uit in
een Nederlandse titel. Maar groots
vieren, daarvoor was het nog te
vroeg. ,,We waren nog net op tijd bij
de McDonalds voor een Milkshake’’,
grapte Van der Steen een dag later.
,,Die heeft de hele rit naar huis als
trofee op het dashboard gestaan.”

Van der Steen legde de basis voor
zijn titel tijdens de eerste wedstrijd
in het Belgische Zolder. Daar pakte
hij in de finale een zwaarbevochten
overwinning. Maar hij moest meer
overwinnen voor zijn eerste kampi-
oenschap. Tijdens een grasbaanwed-
strijd in Duitsland brak hij medio au-
gustus bij een val beide sleutelbe-
nen.

Het medische wonder Van der
Steen zat na vier weken al weer op de
motor. ,,In Duitsland is de operatie
heel goed uitgevoerd’’, zei de Bilkert,
terugkijkend op de zomer. ,,Er zijn
plaatjes op gezet. Ze wilden me daar
nog drie dagen in het ziekenhuis
houden. Dat is daar normaal na zo’n
operatie. Maar het voelde allemaal
zo goed dat ik de volgende dag al

naar huis mocht van de artsen.”
Na vier weken kreeg de coureur

uit Oudebildtzijl van de artsen al het
groene licht om te gaan racen. ,,De
arts die me onderzocht, vond het on-
voorstelbaar. Hij kon niet zien waar
de breuken hadden gezeten.” Of hij
ooit zelf aan zijn deelname in Veen-
oord had getwijfeld? ,,Nee, geen mo-
ment. Het voelde direct goed. En zelf
ben ik ook goed fit. Op maandag
hadden we de motoren al kaar staan.
We waren er helemaal klaar voor.”
Dat bleek ook op de baan. Hij reed
van overwinning naar overwinning

en al voor de finale was Van der
Steen zeker van de titel.

Het zelfvertrouwen dat hij op de
vrijdagavond opdeed, nam de 31-ja-
rige Van der Steen mee naar de za-

terdagse races om de ‘gouden helm’
van Veenoord, de enige klassieker
die de Nederlandse speedwaysport
rijk is. Na een mislukte eerste rit,
haalde hij met de hakken over de
sloot de finale. Hierin vocht hij zich
achter de Deen Jacob Buckhave en de
Duitser Max Dilger naar de derde
plaats. Het was de kers op de taart.
Want hoe mooi Van der Steen het
grasbaanracen ook vindt, ,,speed-
way is mijn ding.”

Dat geldt ook voor Geert Bruins-
ma. Waar veel Nederlandse coureurs
het speedwayen combineren met

grasbaanracen, focust Bruinsma
zich volledig op de speedwaysport.
Hij draait voornamelijk in Duitsland
en Italië zijn rondjes. De 22-jarige
Heerenveener maakte daar dit sei-
zoen veel progressie.

In Veenoord liep hij de finale om
de Gouden Helm net mis. Bruinsma
scoorde evenveel punten als Van der
Steen, maar een valse start in zijn
vierde race zorgde ervoor dat hij tij-
dens de eindstrijd moest toekijken.
Ook Jubbegaster Jarno de Vries reed
zich in Veenoord in de kijker met
een zevende plaats.

Eindelijk behaalt
coureur uit
Oudebildtzijl zijn
begeerde titel

De kersverse Nederlands kampioen Henry van der Steen op weg naar de bronzen helm in Veenoord. FOTO GERT BOS


