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Daar trad hij veertien dagen 
geleden in het huwelijksbootje 
met een andere stalruiter van 
Ashford Farm, de Zweedse An
gelica Augustsson. Het paar 
woont in een knus apparte
mentje in Beek.

De ambities van Zanotelli zijn
duidelijk. ‘Ik wil één van de 
beste rijders van de wereld 
worden, daar heb ik alles voor 
over.’

Dagelijks kruipt Marlon om 7
uur in het zadel. Gemiddeld 
berijdt hij acht paarden per 
dag. ‘Nu focus ik op twee wed

strijden: de Pan American Ga
mes in juli en de Olympische 
Spelen van volgend jaar in Rio 
de Janeiro.’  (jh)

PAARDENSPORT    GP BOLESWORTH 

Fraai huwelijkscadeau voor Marlon 
Zanotelli en Angelica Augustsson

Marlon Modolo Zanotelli 
(27), zo heet hij officieel, heeft 
de Braziliaanse nationaliteit. 
Op vierjarige leeftijd startte 
hij in Fortaleza (Brazilië) met 
paardrijden op de manege van 
zijn ouders. Zijn ouders, Mario 
en Maristela, waren gespecia
liseerd in het opleiden van 

kinderen, zelfs op zeer jonge 
leeftijd.

Zonder veel weelde nam hij 
later deel aan wedstrijden. ‘Op 
de toenmalige concours slie
pen we in een auto of in een 
schuur’, lacht Zanotelli de tan
den bloot. In april 2008 stak 
hij de plas over om voor Ludo 
Philippaerts te rijden.

Bocholt

‘Ik dacht dat ik meteen op 
wedstrijd kon, maar ik had me 
misrekend. Ik moest eerst een 
startplaats verdienen’, aldus 
Zanotelli.

Vervolgens belandde hij bij de
Ier Enda Caroll, die in Bocholt 
de stal Ashford Farm bezit. 

,,MARLON ZANOTELLI

 

Ik wil één van de 
beste rijders van
de wereld worden

Marlon Zanotelli uit Bree, 
stalruiter van de Bocholtse 
stal Ashford Farm, won in 
het Britse Bolesworth de 
Grote Prijs. De kersverse 
echtgenoot van de Zweedse 
Angelica Augustsson won 
driemaal en werd ook eens 
vierde. Zijn eega werd 
tweede en derde op dit in
ternationaal concours.

Marlon Zanotelli woont met zijn vrouw Angelica Augustsson in 
Beek.   Foto: jh

WIELRENNEN   

‘Dagelijks op de fiets’

Het scheelde nochtans geen 
haar of Bollen kwam te laat 
voor de titel. ‘Pas op twee ki
lometer van de finish sloten 
we weer aan bij de kopgroep’, 
reageert Bollen (42), die in 
1999 even prof was bij Coll
strop.

‘Ik was vóór de start toren
hoog favoriet en dat maakte 
dat men  op dit vlakke par
cours   constant mijn wiel vi
seerde. Zo konden vier ren
ners  met daarbij Limburger 
Patrick Bogaerts  een minuut 
voorsprong nemen. Bij de 
masters is dat een serieuze 
kloof, die zelden nog wordt 
dichtgereden. Ik dacht dus 
ook dat de vogels vliegen wa
ren.”

‘Toen we bij het ingaan van 
de slotronde tot op 20 secon
den naderden, kreeg ik weer 
wat hoop. Samen met Nico 
Budo probeerde ik de kloof te 
dichten. Dat lukte, op twee ki
lometer van de meet. Net on
der de rode vod demarreerde 
uittredend kampioen Dion.’

‘Bogaerts en ikzelf counter
den. Intussen zat het peloton 
ons heel dicht op de hielen, 

maar we bleven nipt vooruit 
en in de spurt haalde ik het 
met ruim verschil. Een heer
lijk gevoel, om nu een jaartje 
in die driekleur te mogen 
koersen.  

Ontspanning

Voor Bollen was het al zijn 
28ste zege van het jaar. De 
voorbije twee seizoenen stop
te de teller pas op 52. ‘Daar is 
het me eigenlijk niet om te 
doen’, zegt Erwin. ‘Koersen is 
voor mij enkel nog een ont
spanning. Als je een drukke 
zaak hebt, is zo’n uitlaatklep 

absoluut nodig. Zolang ik er 
plezier aan beleef, blijf ik het 
doen.’

‘Ik ben inderdaad een echte 
winnaar. Van zodra me dat 
niet meer regelmatig lukt, 
vrees ik dat het nog moeilijk 

wordt om het te kunnen blij
ven opbrengen, want ook bij 
de masters moet je keihard 
werken om te presteren.’

Dat Bollen een trainings
beest is, is gekend. ‘Misschien 
is dat wel overdreven,’ lacht 
hij, ‘maar ik zit toch bijna da
gelijks op de fiets en zelden 
kom ik terug thuis voor er 100 
kilometer op mijn tellertje 
staat.’

‘Of ik niet eerder bij de elite 
zonder contract thuishoor? 
Voor mij hoeft dat niet meer. 
Ik rijd intussen al een kleine 
tien jaar bij de masters en ben 
ook al 42.’

Limburg is weer een 
nationale kampioen 
rijker. Erwin Bollen 
pakte zondag in 
Taviers de Belgische 
titel bij de masters B. 
De fietsenmaker uit 
Diepenbeek haalde 
het in die categorie 
van 40plussers vóór 
Lommelaar Patrick 
Bogaerts en Michael 
Lejeune. 

Erwin Bollen (42) pakt nationale titel 
bij de masters B in Taviers

,, ERWIN BOLLEN

 

Ook bij de masters 
moet je keihard 
werken om te 
presteren

FREDDY VAES

Erwin Bollen: kampioen op zijn 42ste.  Foto: Graziella Lejeune

BILJART 
SINTTRUIDENSE BA  De Sint
Truidense Biljartacademie,
kortweg STBA, blijft hoge ogen
gooien. Zo legde de club dit sei
zoen beslag op acht titels. Ben
jamin Beelen, Johan Naus en
Roger Clerinx werden natio
naal kampioen vrijspel BDG op
kleine tafel; samen met Patick
Engelbos grepen Beelen en
Naus ook brons op het BK
bandspel op kleine tafel.  
VOETBAL 
STVV  Liverpooldoelman Si
mon Mignolet en zijn echtge
note Jasmien, die zaterdag in
het huwelijksbootje stapten,
schenken hun trouwbloemen
aan de ALSliga. De Truienaar
is peter van het Project MinE
van de ALSliga. In totaal wor
den 23 Vandaplanten, 22 snij
bloemvarianten en een set van 
zes schaaltjes met snijbloemen
te koop aangeboden. Geïnte
resseerde kopers vinden meer 
informatie op www.face
book.com/alsliga.be.
NEEROETEREN Neeroeteren FC,
voorheen NeeroeterenMaas
eik, heeft zijn technische staf
vervolledigd. Michel Wijnants
(T1) wordt bijgestaan door Ra
chid Moesant (T2) en keepers
trainer Ronny Jonck. Jan Vlie
gen wordt teammanager.  (es)
JUVE  Juve Maasmechelen heet
vanaf 1 juli officieel Ümitspor
Maasmechelen.  (es)
MOLENBEERSEL  Bij HO Molen
beersel zetten Peter Nies
(voorzitter), Ronny Truyen
(ondervoorzitter) en Danny
Deckers (secretaris) voortaan
de lijnen uit. Piet Daelmans
neemt de functie van jeugdco
ordinator op zich.  (bs)
REDDEND ZWEMMEN 
SINTTRUIDEN  De SintTruiden
se Reddingsclub (STRC) druk
te haar stempel op het BK red
dend zwemmen. De U15jon
gens pakten driemaal goud en
scherpten ook drie nationale
records aan. Jan Vandevoorde,
Jelle Vandersteen, Bram De
kens, Jorne Jans en Hans De
kens zorgden er zo voor dat alle
records in groot bad weer op
naam van STRC staan. 


