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Van Amersfoort Racing pakt dubbel in ATS F3 Cup

Voor het eerst in de geschiedenis van het team heeft Van Amersfoort Racing de 
dubbel gepakt in de eindrangschikking van de ATS F3 Cup. Op de Sachsenring 
schreef Stef Dusseldorp een tweede en zesde plaats bij, voldoende om definitief 
beslag te leggen op het vice-kampioenschap. “Stef was de ster dit weekeinde.” 

Nadat Laurens Vanthoor een evenement eerder beslag legde op de kampioenstitel 
namens het raceteam uit Huizen, bekroonde rookie Stef Dusseldorp een sterk debuut in 
de formule 3 met het hoogst haalbare na de titel.

Al op zaterdag legde de coureur uit Lichtenvoorde een stevige basis door als tweede te 
eindigen in de eerste race, op een oogblink (0,4316 sec) van winnaar Tom Dillman. Voor 
Laurens Vanthoor (als tweede gestart) duurde de eerste race van het weekeinde maar 
twee ronden. In de eerste knijpende bocht naar rechts probeerde Peter Elkmann Stef 
Dusseldorp uit te remmen, maar hij ging daarbij veel te laat in de remmen en trof Laurens 
Vanthoor midscheeps in de flank.

“Een ongelukkige actie met de uitval van Laurens én een vervelende schade tot gevolg: 
de bodemplaat, de sidepod en de uitlaat waren flink beschadigd”, schetste teameigenaar 
Frits van Amersfoort. Gelukkig hield Stef Dusseldorp de eer voor het team hoog. “Op de 
Sachsenring is het lastig inhalen. Als je als derde start en als tweede finisht zoals Stef, 
dan doe je het gewoon goed.” 
   
Op zondag liet Laurens Vanthoor zien waarom hij de terechte kampioen is. De polesitter 
reed na het groene licht weg van de concurrentie. De Belg passeerde na 24 ronden met 
bijna 10 seconden voorsprong de geblokte vlag. “Laurens is op de goede manier met de 
teleurstelling van zaterdag omgegaan”, vond Frits van Amersfoort.

Voor Stef Dusseldorp stond de tweede race in het teken van de jacht op het vice-
kampioenschap. Bij de start vanaf plaats vier sloeg de motor af, waarna het hele veld 
voorbij kwam. Vanaf de allerlaatste stek begon Dusseldorp aan een weergaloze 
inhaalrace. “De jongens in het achterveld kom je relatief gemakkelijk voorbij, maar vanaf 
plaats tien is het andere koek”, weet de teambaas. Stef Dusseldorp liet zich niet stoppen. 

In zijn dadendrang naar voren rekende hij bovendien af met zijn concurrenten voor plaats 
twee, Rafael Suzuki en Nico Monien. De Rookie finishte als zesde, goed voor de dubbel 
in het kampioenschap. “Stef heeft op een overtuigende manier de concurrentie naar huis 
gestuurd. Ook zijn concurrenten. Voor mij was Stef de ster dit weekeinde.”

Voor seizoen 2009 ligt nu nog één prijs voor het grijpen: het Rookie-kampioenschap. Stef 
Dusseldorp verstevigde met zijn zesde plaats de leidende positie in dit kampioenschap. 
Voor Van Amersfoort Racing vormt deze titel het doel tijdens het laatste raceweekeinde 
op Oschersleben. “Ik heb er alle vertrouwen in dat Stef ook deze titel kan winnen. Dit 
weekeinde heeft hij duidelijk laten zien dat hij in staat is om zelf resultaten af te dwingen”, 
besluit Frits van Amersfoort.

Het laatste raceweekeinde om de ATS F3 Cup vindt plaats in het weekeinde van 16 
oktober op Oschersleben (DLD).


