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Keppel Sidecar Team 2012 met twee bakkenisten; Tonnie van Gils & Gunter Verbrugge. 
 
Na het plotselinge vertrek van bakkenist Danny de Haas, is er snel gezocht adequate opvolgers voor het huidige 
seizoen vast te leggen. Gelukkig werden deze gevonden, zodat vanaf de eerste wedstrijden er volgas gereden kan 
worden.  
 
Het bleek niet mogelijk één rijder, voor zowel alle ONK ‘s als WK’s, te contracteren, tenmiste niet binnen het zo kort 
tijdbestek. Voor de ONK’s stapt de 33-jarige Brabantse Tonnie van Gils in de ‘DNS Infratechniek’ bak. Alle WK 
ronden zullen met de Belgische Gunter Verbrugge gestreden worden. Beide zeer ervaren bakkenisten, die hun 
sporen met nationale- en internationale titels reeds bekroond zagen.  Hierbij de voorstelling: 
 

Open Nederlands Kampioenschap: 
 

07-09  april ONK-1: Assen - Paasraces 
19-20  mei ONK-2: Hengelo 
27-28  mei ONK-3 & 4: Oss - Pinksterraces 
09-10  juni ONK-5: Assen – Speed Challange 
21-23  sept. ONK-6: Assen  
 incl. Brits kampioenschap Sidecars 
06-07  okt. ONK-7: Assen (Race of Champs) 

   5 mei “Classic Demo” in Nunspeet 
ism.SAM 
 

World Championship: 
 

28-31  mrt. Trainingen Val de Vienne (Fr.)  
14-15  april WK-1: Frankrijk - Magny Cours 
09-10  juni WK-2 & 3: Hongarije-Hungaroring 
16-17  juni WK-4 & 5: Kroatië - Rijeka 
07-08  juli WK-6: Duitsland - Sachsenring 
21-22  juli WK-7 & 8: Duitsland - Schleiz 
11-12  aug. WK-9 &10: Duitsland-Oschersleben 
08-09  sept. WK-11: Frankrijk - Le Mans 
  

 
 

 

Tonnie van Gils -  7x Open Nederlands Kampioenschap 

 
 
Behaalde resultaten: 
- 1999: Nederlands Kampioen  
- 2004: Nederlands Kampioen  
- 2004: 2

e
 in het Wereld Kampioenschap  

- 2005: Nederlands Kampioen  
- 2006: Nederlands Kampioen.  
 

Nu naar 6 jaar stap ik weer in en zal, samen met Jarno 
Keppel, mijn eerste wedstrijd op het Circuit in Assen zijn. 
Door mijn maatschappelijke carrière, zullen dit raceseizoen 
alleen de ONK’s met Keppel Sidecar Team aangedaan 
worden .   
 

Ik ga weer mijn uiterste best doen, dus op naar een mooi 
jaar! 

                          

Mijn naam is Tonnie van Gils, 33 jaar en 
woonachtig in Sprang-Capelle.  
 
In 1998 is mijn zijspan race carrière 
samen met mijn vader Martin begonnen 
“van Gils & van Gils”.  Wij besloten in 
2006 te stoppen na 8 hele mooie jaren.  

 

Gunter Verbrugge - 11x World Championship Sidecars 

 
 
Toen Jarno me  optelefoneerde, hoefde ik niet lang na te 
denken. Met hem is er een reële mogelijkheid om punten 
voor het Wereld Kampioenschap te halen. De combinatie 
met m’n werk (de reden dat ik in 2006 stopte) en 
zijspanracen is voor mij ideaal. M’n conditie is prima, want 
cross regelmatig met m’n broer en reed ook in 2010 nog 
met Jan Bevers.  
 
Ja, als ik win, dan zou het zomaar kunnen zijn, dat ik op 
m’n kop ga staan…  

        

                 

Mijn naam is Gunter Verbrugge, 49 jaar 
en woonachtig in Brecht (België).  
 
Ik heb vele jaren met Jan Bevers geracet 
in ONK’s en WK’s, maar nog nooit 
Nederlands kampioen geworden. Dat is 
toch nog wel een droom… 

 


