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Fan-café in Ommen stampvol met Formule 1-fans

De Herberg juicht voor
Max: ‘Er zat meer in...’
Elke meter die Max Verstappen rijdt
wordt op de voet gevolgd door de
fans in Ommen. „We hebben een
geweldig seizoen achter de rug.”
Erwin Dijk
Ommen

D

e apotheose van een geweldig Formule 1-seizoen lijkt al binnen enkele seconden op een anticlimax uit
te draaien. Het ongeloof staat in
de ogen van de raceliefhebbers in
Café de Herberg in Ommen, als
Max Verstappen kort na de start
de auto van Nico Hülkenberg
raakt en in de rondte spint. De
Nederlandse raceheld valt terug

tot de laatste plaats, maar kan tot
opluchting van alles en iedereen
de wedstrijd vervolgen. „Vroeger
zaten we hier met zo’n vijftien
man, maar sinds Verstappen meedoet zit het hier altijd vol”, zegt
caféhouder Hans van Lingen.
Twee weken na Max’ nu al legendarische regenrace in Brazilië,
gingen de ongeveer 50 racefans
eens goed zitten voor een nieuwe
inhaalrace. Ze werden niet teleurgesteld. Gejuich klinkt keer op
keer en het duurt niet lang voor-

dat hij - mede door een goede
bandenstrategie - op de tweede
plek ligt. Van Lingen kijkt gespannen toe. „Ik ben hier 22 jaar geleden samen met een vriend mee
begonnen, niet wetende dat ik later eigenaar van De Herberg zou
worden. Ook bij nachtraces zitten we hier. Met Max is het nu natuurlijk helemaal ‘booming’. We
hebben een geweldig seizoen ach-

Met als hoogtepunt
natuurlijk de
overwinning van
Max in Spanje
---Hans van Lingen, cafébaas

ter de rug, met als hoogtepunt natuurlijk de overwinning van Max
in Spanje. Toen kon er hier geen
mens meer bij.”
Speciaal voor deze laatste race
van het seizoen zijn de bezoekers
opgewarmd met Max Verstappen-taart en de onthulling van
een fraai schilderij van Vincent
van der Vechte over de Spaanse
zege van Verstappen. Op zijn vaste plek aan de bar is Jan Jansen in
zijn Red Bull-shirt duidelijk te
herkennen als Max-fan. Gespannen kijkt hij toe hoe Verstappen
in de laatste rondjes zijn derde
plaats – P3 in racetermen – probeert vast te houden. „Vooraf
doen we altijd een voorspelling
voor de nummers 1, 2 en 3 én Verstappen. Vandaag heb ik Max op
de derde plaats gezet. Ik kan nog
eerste, tweede en derde worden
in het totaalklassement.” Omdat
hij op oudere banden rijdt dan
zijn Ferrari-belager Vettel, kan
Verstappen P3 echter niet vasthouden. „Er zat niet meer in”, zo
luidt de conclusie.

Ferrari
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Formule 1-fans bij De Herberg smullen van de taart en de race. Rechts het schilderij van de historische overwinning van Verstappen in Spanje. FOTO WILBERT BIJZITTER

Ook Randy Jansen juicht voor de
Nederlandse raceheld, maar eigenlijk is Ferrari zijn favoriete team.
„Dat is mij met de paplepel ingegoten. De kleur, de historie, maar
ook het land Italië vind ik gewoon mooi.” Ook hij was hier op
de befaamde 15e mei, toen Verstappen de Grand Prix van Spanje won. „Dat was euforie alom.
Normaal let ik altijd wel op zaken als de bandenstrategie en de
racelijnen, maar gaandeweg die
race nam de spanning het over.”
Hoewel hij een echte liefhebber
is, is Randy niet rouwig dat het
seizoen erop zit. „Mercedes is dit
hele jaar dominant geweest. Ik
hoop dat de kansen volgend jaar
wat beter gespreid zijn. Daar kijk
ik wel weer naar uit.”

Beslag op auto’s
bij grote controle
Bij een grote controle van de
politie in Apeldoorn zijn zaterdagavond meerdere voertuigen in beslag genomen en bekeuringen uitgedeeld. Bovendien is er voor 29.000 euro
aan achterstallige rekeningen
bij de Belastingdienst betaald.
De controle werd uitgevoerd
aan de Voorwaarts bij het Omnisport, na afloop van verschillende evenementen, zoals
AFAS Tennis Classics en het
vechtsportgala Battle Events
bij de Apeldoornse omnisportvereniging WSV. Behalve de
politie hielpen ook externe partijen, zoals de Belastingdienst,
bij de controle.

▲
NIJKERK

Catharina’s staan
stil bij naamdag
Tini, Ineke, Tineke, Kitty, Karin,
Katja en zelfs een paar échte
Catharina’s, dertien dames en
een meisje, kwamen gisteren
naar Museum Nijkerk om stil te
staan bij de naamdag van de
heilige Catharina. Conservator
Saskia van den Berg had een
oproep gedaan of alle naamgenoten naar het museum wilden
komen. De allerjongste aanwezige Catharina, de 8-jarige
Cerra van de Weijer, heeft de
naam als doopnaam. ,,Ik ben
naar mijn oma’s, Catharina Cornelia, vernoemd. Ik vind het
heel erg leuk dat er vandaag
zo veel mensen zijn die net zo
heten als ik.’’ In de nok van het
museum waakt een beeld van
de heilige Catharina over alle
bezoekers.

HARDERWIJK

Windmolens bij A1 draaien
minder hard dan verwacht
DEVENTER De twee windmolens
langs de A1 bij Deventer produceren dit jaar minder energie dan
verwacht. De productie van de 132
meter hoge molens blijft in het
eerste volledige jaar ruim tien procent achter bij de verwachte jaarproductie. De turbines zijn augustus 2015 geplaatst.
De twee windmolens van exploitant Raedthuys hebben een
verwachte
opbrengst
van
9.600.000 kilowattuur. In de eerste zes maanden is de opbrengst
4.360.000 kilowattuur, zo blijkt
uit gegevens van Raedthuys. Arthur Vermeulen, directeur windenergie van het Enschedese bedrijf, heeft een simpele verklaring

voor het achterblijvende resultaat:
,,Het waait gewoon minder dit
jaar.” De windmolens produceerden de eerste maanden na ingebruikname, het vierde kwartaal
van 2015 wel volgens verwachting.
Vermeulen: ,,We zijn wat dat betreft net wijnboeren, we hebben
goede en slechte jaren.”
Andere windmolens van Raedthuys, die niet aan de kust of in de
polder staan, laten dezelfde tendens zien. Volgens de experts van
Raedthuys is er bij de plaatsing
van windmolens verder landinwaarts - waar het veel minder
waait - al rekening gehouden met
mindere opbrengst. ,,Dat zit al in
onze berekening.”

Agenda
Maandag, 28
november
APELDOORN
Gigant, Nieuwstraat
377, 18.45u: Start
kroegentocht ouders
en pubers met theatervoorstelling over alcohol en jongeren
PUTTEN
Hof van Putten, Harderwijkerstraat 14,
20u: Lezing pr. Sijbrand de Jong ultrahoog energetische kosmische straling
Dinsdag, 29
november
APELDOORN
Inloophuis Stichting
‘kLeef!, Vosselmanstraat 4, 12.30u: Sa-

men lunchen
Proeflokaal Het Achterom, Mariastraat,
20u: Lezing P. F.
Thomése
BEEKBERGEN
Dorpshuis De Hoge
Wijhe, Dorpsstraat
34, 20u: Lezing bij De
Horizon door Ard Vink
EPE
Geheugensteunpunt
Epe, Stationsstraat
25, 10-12u: Decembermaand
ERMELO
De Dialoog, Raadhuisplein ,13.45u: Lezing
NVVH-Vrouwennetwerk Bretagne en Normandië
HARDERWIJK

Wijkontmoetingscentrum Stad, Houtkamp
33, 9.30-11.30u: Financieel Café
Ziekenhuis St. Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90,
19.30-22u: Themabijeenkomst Help! Borstkanker (gehad)
VAASSEN
Wijksteunpunt Bloemfontein, Wetstraat 12,
9.30-11u: Koffie-uurtje
Dorpscentrum De
Wieken, Molenstraat
15, 14-16.30u: Ouderensoos
Dorpscentrum De
Wieken, Molenstraat
15, 9.30-16.30u: Handwerkmarkt SWOE

Stroomuitval legt
ziekenhuis lam
Een stroomstoring van een
kwartier heeft zaterdag rond
het middaguur Ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk behoorlijk ontregeld. Het ict-systeem
van het ziekenhuis raakte door
de storing van slag. Gevolg
was dat enkele operaties
moesten worden verschoven
naar zondag en de Spoedeisende Hulp gesloten werd. Ambulances weken uit naar ziekenhuizen in de omgeving. Om
19.30 uur was de situatie weer
onder controle.
Hoe de storing heeft kunnen
ontstaan is nog niet bekend.
De zorg voor de patiënten is
volgens het ziekenhuis niet in
gevaar geweest.

