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Bakkenist Danny de Haas laat Keppel Sidecar Team stikken.
Het tot in de puntjes verzorgde en ambitieuze zijspanwegrace team Keppel uit Nunspeet, kreeg een enorme domper
te verwerken. Op de laatste dag (30 mrt) van de trainingsweek in Frankrijk (circuit Val de Vienne) deelde bakkenist
Danny de Haas (25) uit het niets mede, dat hij het team wilde verlaten. De zeer verward overkomende Danny gaf
aan, niet genoeg vrije dagen te hebben en niet het juiste gevoel te hebben, om aan alle ONK- en WK races deel te
nemen…
Teameigenaar en stuurman Jarno Keppel en vader Dick Keppel wisten niet wat ze hoorden. Jarno: “Dit slaat
werkelijk nergens op! Danny, met zijn ervaring, zou moeten weten wat er van je verlangd wordt en welke
verantwoordelijkheid hij is aangegaan. De eerste twee trainingsdagen verliepen uitstekend en zonder problemen!?!
Respectloos naar een ieder, die de afgelopen winter zich zo enorm heeft ingezet, om onze ambitie en droom waar
te maken. Temeer naar onze sponsoren, die het volste vertrouwen hebben. Alles, ja echt alles is voor elkaar. Danny
vertoont hiermee een uiterst onprofessioneel gedrag en realiseerd zich niet mogelijke consequenties”. Hij gaat er op
deze, niet te tolereren manier, dan ook als de denkbeeldige ‘Haas’ vandoor...
Het Keppel Sidecar Team laat zich door deze enorme tegenslag niet uit het zijspanveld slaan en heeft direct naar
een oplossing gezocht. Voor alle ONK’s, de Openingswedstrijd is komend Paasweekend in Assen(!), is de 33-jarige
Tonnie van Gils uit Sprang Capelle bereid gevonden, bij Jarno in de bak te stappen. Met vader Martien van Gils
reed de zeer ervaren Tonnie vanaf 1998 alle ONK’s en vanaf 2000 alle WKs/Grand Prix. In 2006 werden zij
e
Nederlands kampioen en 2 in het WK. Op hun hoogtepunt zijn vader en zoon gestopt i.v.m. een maatschappelijke
carrière.
Voor de WK’s, de eerste wordt op zaterdag 14 april op Magny-Cours in Frankrijk verreden, wordt momenteel met
meerdere bakkenisten gesproken. Zodra definitief, wordt dat bekend gemaakt.
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ONK-1: Assen - Paasraces
ONK-2: Hengelo
ONK-3 & 4: Oss - Pinksterraces
ONK-5: Assen – Speed Challange
ONK-6: Assen
incl. Brits kampioenschap Sidecars
ONK-7: Assen (Race of Champs)
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Trainingen Val de Vienne (Fr.)
WK-1: Frankrijk - Magny Cours
WK-2 & 3: Hongarije-Hungaroring
WK-4 & 5: Kroatië - Rijeka
WK-6: Duitsland - Sachsenring
WK-7 & 8: Duitsland - Schleiz
WK-9 &10: Duitsland-Oschersleben
WK-11: Frankrijk - Le Mans

