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AMSTERDAM • Ze doen
voor het tweede jaar mee
aan het NK 4Takt en nu al
strijdt de twee-eiige twee-
ling Tim en Nick Ger-
hards (beiden 10 jaar) om
de Nederlandse karttitel.
Tim - als nummer één -
heeft weliswaar een aar-
dige voorsprong op Nick,
die tweede staat, maar
met nog een raceweekend
voor de boeg in het Duitse
Kerpen (7 en 8 oktober),
waarbij drie heats zullen
worden verreden, is nog
alles open.

„Het zou mooi zijn als ik
de eerste plek behoud”,
glimlacht Tim. „Vorig jaar
eindigde ik als nieuwkomer
bij het NK op plaats acht in
het totaalklassement. Het
zou dus een vette verbete-
ring zijn.” Zijn broer Nick
laat zich echter niet uit het

veld slaan. „Ik ga er alles aan
doen om eerste te worden.
Vorig jaar finishte ik als
nieuweling op het NK ach-
ter Tim. Maar nu zijn er ge-
noeg kansen om vóór mijn
broertje te eindigen. Er is
nog van alles mogelijk”,
klinkt het strijdvaardig.

Het piepjonge duo, dat
ook een aardig balletje kan
trappen - Tim en Nick voet-
ballen bij AFC - namen op
hun zesde kartlessen. Een

jaar later kregen zij ieder
voor hun verjaardag een
kart cadeau. Nadat zij hun
licentie binnen hadden,
nam het tweetal vorig jaar
voor het eerst deel aan het
NK. Meteen viel hun raceta-
lent op. 

Dat laatste hebben Tim en
Nick niet van een vreemde.
Hun vader, Peter Gerhards,
racete jaren in de verschil-
lende toerwagenklassen.
Hij werd daarbij zes keer

Nederlands kampioen. Bij
het karten is vader Peter
dan ook steevast aanwezig.
Hij geeft ze tips en helpt ze
om de karts technisch goed
op orde te hebben.

Tim en Nick rijden in de
klasse Parolin Rocky waar-
bij alle karts technisch het-
zelfde zijn. Daarbij kunnen
zij een topsnelheid van 80
km per uur halen. In deze
categorie komt het op eigen
vakmanschap aan, op je
stuur- en rijkunst. Kortom,
op pure klasse. Tim: „Onze
vader helpt ons bij het in-
stellen van de kart. Hij kijkt
naar de bandenspanning,
naar de remmen, geeft tips
bij het sturen. Hij zegt dat
wij de ideale lijn op de baan
moeten volgen. Dat tekenen
wij vooraf uit op papier. Zo
kun je voordeel hebben.”

De tweeling in de voetspo-
ren van Max Verstappen die
ooit met het karten is be-
gonnen? Wie weet....

IN VOETSPOREN VAN MAX 
De tienjarige
tweeling Tim
(l.) en Nick
Gerhards
strijdt om de
Nederlandse
karttitel.
FOTO PETER
GERHARDS

KARTEN

Tweeling Gerhards vecht om eerste plek op NK karten

AMSTERDAM SPORT

HENGELO • De Ajax
Vrouwen hebben in
hun tweede competi-
tiewedstrijd tegen FC
Twente verzuimd om
de volle buit naar
Amsterdam mee te
nemen. Na ruim ne-
gentig minuten spelen
moesten zij genoegen
nemen met een gelijk-
spel (1-1). „En dat is
bijzonder jammer. Er
had meer ingezeten”,
aldus trainer Benno
Nihom.
Ajax had voor de pau-
ze prima mogelijkhe-
den om de score te
openen, maar slaagde
daar niet in. Ook de
strafschop die de
vrouwen kregen werd
door aanvoerster Desi-
ree van Lunteren niet
benut. De pingel, na
een half uur spelen
gegeven, werd veroor-
zaakt door internatio-
nal Kika van Es, die
met rood van het veld
moest.
In de tweede helft zag
Ajax geen kans om te
profiteren van de
numerieke meerder-
heid. Inessa Kaagman
zette haar team nog
wel op voorsprong,
maar enkele minuten
later bracht Myrthe
Moorrees met een
kopbal Twente op
gelijke hoogte. In het
slot van het duel
moest Stefanie van
der Gragt met een
tweede gele kaart van
het veld.
FC Twente-Ajax Vrouwen 1-1
(0-0). 0-1 Kaagman, 1-1
Moorrees. Rode kaart: Van
Es (FC Twente) en Van der
Gragt (twee keer geel, Ajax).

Ajax Vrouwen:
’Meer ingezeten’

Benno Nihom 

Toppers aan de start
van Dam tot Damloop

AMSTERDAM • Topatlete
Susan Krumins is de
Nederlandse favoriet
tijdens de Dam tot Dam-
loop komend weekend
in Amsterdam. De Nij-
meegse atlete heeft een
ijzersterk seizoen op de
baan achter de rug (o.m.
de Nederlandse titel op
de 10 km) en zal zeker
op het 16,1 kilometer
lange parcours van
hartje Amsterdam naar
Zaandam tot de kans-

hebbers behoren. Naast
internationale toploop-
sters als Dibabe Kuma
uit Ethiopië en de Afri-
kaanse Mercycline Cha-
langat staan er nog een
aantal veelbelovende
Nederlandse vrouwen
op de startlijst. Voorma-
lig judoka Dennis van
der Geest, atlete Anouk
Vetter en presentator
Beau van Erven Dorens
behoren tot de bekende
Nederlanders die voor
de verschillende onder-
delen het startschot
zullen geven.

Susan
Krumins is
de Neder-
landse
favoriet op
de Dam tot
Damloop.
FOTO EPA

ATLETIEK

door Benny Ruff

MIJDRECHT • Patrick Lok-
ken voetbalde vier jaar
lang bij JOS/Watergraaf-
smeer, maar het afgelo-
pen seizoen verliep zeer
teleurstellend. JOS degra-
deerde naar de Eerste
Klasse, waarna de 38-
jarige spits koos voor zijn
oude liefde: Argon. Met de
club uit Mijdrecht speelde
hij zaterdagmiddag thuis
tegen Swift gelijk (1-1) en
werd hij ’man of the
match’.

Na afloop kreeg Lokken
dan ook veel lof toege-
zwaaid. Zelfs Swift-trainer
Bart Logchies, die ook een
Argon-verleden heeft, com-
plimenteerde de routinier
met zijn spel. „Patrick mag
38 jaar zijn, maar hij kan het
nog steeds hoor”, zei de
nieuwe technische man van
de Amsterdamse hoofdklas-
ser, die tevreden was met de
remise. 

Toch deden al die loftui-
tingen hem weinig. Lokken,
die na een klein half uur de
1-0 voor de thuisclub bin-
nenschoot, liep gehaast
naar binnen zonder wat te
zeggen. De Amstelvener
was ’ziek’ dat hij veel kansen
miste, waaronder een straf-
schop. Dat wilde hij op zijn
eigen manier verwerken.
Als één van de laatsten ver-
liet Lokken weer de kleed-
kamer. 

„Iedereen vindt dat ik een
dijk van een wedstrijd heb
gespeeld. Ik ben zelf ook wel
tevreden, maar de enorme
mogelijkheden die ik niet

afrondde... Tja, dat reken ik
mijzelf echt aan. Dat deed ik
niet goed”, aldus de aanval-
ler. „Ook de penalty had ik
binnen mogen schieten.

Een spits wordt daar im-
mers op afgerekend.”

Het was kenmerkend
voor ras-aanvaller Lokken.
Hoewel hij bijna alle (kop)
duels won, kan hij zich nog

steeds druk maken om zijn
gemiste kansen. Lokken
blijft een voetbaldier, die er
alles aan doet op het veld om
te winnen. „Natuurlijk, daar

voetbal je
toch voor. Ik
heb al heel
wat prijzen
hier in het
verleden bij
Argon met

de zondagtak (die inmiddels
gestopt is, red.) gewonnen.
Dit jaar willen we met deze
ploeg hoger eindigen dan
vorig seizoen en ik hoop
mijn steentje daaraan bij te

dragen. We hadden nu een
goede slag kunnen slaan, ik
was echter minder scherp.
Houd het daar maar op”, to-
verde Lokken nog een glim-
lach op zijn gezicht.

Ook voor Syrano Morri-
son was het in Mijdrecht
thuiskomen. De 23-jarige
buitenspeler van Swift,
nieuw bij de Amsterdam-
mers, kwam de afgelopen
vier voetbaljaargangen voor
Argon uit. Vorig seizoen ver-
liep voor hem minder vlek-
keloos, want Morrison werd
halverwege dat seizoen
door de clubleiding wegge-

stuurd, waarna Swift hem
binnenhaalde. „Ik ben blij
dat ik voor Swift mag uitko-
men. Er zit veel voetbal in
het team, maar je ziet dat we
nog niet op elkaar zijn inge-
speeld. Op zich is dit niet zo
vreemd. De ploeg telt im-
mers veel nieuwe gezich-
ten”, aldus Morrison. 
Argon-Swift 1-1 (1-1). 1-0 Lokken, 1-1
Smeeing (strafschop).

LOKKEN SPAART SWIFT

Swift-verdediger Mike Ruijter is
geen partij voor de kopsterke
Argon-spits Patrick Lokken.
FOTO THIJS ROOIMANS

HOOFDKLASSE

’Tja, dat reken ik
mijzelf echt aan’

Argon-spits heeft ondanks treffer clementie met Amsterdamse ploeg (1-1)
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