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Race verslag ZAC
21 augustus 2003
TT-cicuit Assen

De tweede racedag op het circuit van Assen.

Woensdag 20 augustus
18:00 uur.
Net zoals de vorige editie ben ik de avond voor de race al reeds vertrokken richting het TT-
circuit. Hans Meuser was inmiddels ook aanwezig met het gezin.
Deze keer had ik een caravan meegenomen omdat me dat toch wel handig leek i.v.m. het
overnachten. Na mijn aankomst op het circuit en de handen geschud te hebben met Hans,
Connie en de kinderen ben ik direct begonnen met het uitstallen van de materialen.
Caravan geplaatst, paddocktent opgezet, motor gestald, sponsor en 25-euro leden borden
geplaatst en het camping tafeltje, welke Connie vergeten was, opgezet.
Alles was klaar. Dan konden we nu gaan beginnen aan de worsten, hamburgers en
bananencake van Connie.
In de loop van de avond hebben we nog allerlei mensen op bezoek gehad.
Met Brian (BH-racing), Dirk (Banzai racing België), die wist ons zelfs te vertellen dat de
Belgen met 1-0 voor stonden, enz. hebben Hans en ik even gepraat.
Iets na elven was het mooi geweest en tijd om te gaan slapen.

Donderdag 21 augustus
06:15 uur.
Het mobieltje gaat af. Het is tijd om op te staan.
Zo’n caravan is toch geen slecht idee want ik heb werkelijk waar heerlijk geslapen.
Ik stap de caravan uit en zie dat Hans nog niet wakker is. Normaal gesproken is hij toch wel
als eerste zijn bed uit. Ik besluit om Hans dan maar te gaan wekken. Na wat gebrom is hij
wakker en loop ik richting de douches.
Als ik terug kom blijkt Connie al met de koffie bezig te zijn, dat is weer prima geregeld.
Vlak voordat we aan de koffie willen beginnen zie ik dat de organisatie binnen is en dat de
inschrijving begint. Hans en ik gaan dan maar eerst naar de inschrijving want als je daar te
laat bent dan moet je behoorlijk lang wachten. Ondanks het feit de we er op tijd bij waren
duurde het al met al toch weer een half uur. Na de inschrijving, S2 op een na snelste klasse,
direct naar de technische keuring. De motor wordt goed gekeurd en ik zet hem terug onder de
paddocktent.
Nu is het dan tijd voor de koffie.
Inmiddels is ook Erik weer gearriveerd en na onze gebruikelijke “vriendelijke” begroeting
zoals; “ leuke hobby heb jij Albert” en “Goh Erik wat zie je er weer uitgeslapen uit”, gaan we
allemaal aan het brood en de koffie.
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Vrije training S2
09:25 uur
Pak aangetrokken, tank gevuld en klaar voor de eerste training.
Eerst even twee ronden de banden inrijden (nieuw setje pirellie’s) eronder en de remmen
testen (nieuwe Lucas renblokken eronder). Nu kan het gas erop.
Van de laatste racedag weet ik nog dat ik veel tijd kon winnen in de bochten secties zoals
Stekkenwal, De Bult, Mandeveen en Duikersloot evenals het aanremmen van de GT en de
Nationale.
Het loopt echter niet en de crash van Zandvoort speelt nog steeds in mijn hoofd.
Ik durf nog niet snel genoeg de bochten in te gaan en het gas er vroeg op te zetten.
Die crash galmt toch langer na dan ik in eerste instantie dacht.
De rondetijden geven dat ook weer want ik rijd niet onder de 1:40.
Dit kan absoluut niet.
Ik stap dan ook met een behoorlijke slechte humeur van de motor af en heb niet veel te
melden.

10:40 uur
tijdtraining S2
Nu moet het toch beter gaan. Eerst weer een opwarmronde en dan het gas erop.
Ik heb het gevoel dat het beter gaat en ondanks het feit dat de motor twee keer uit de
versnelling gaat loopt het iets beter dan de vorige trainingsessie.
Toch zit ik nog niet relaxed op de motor. Ik kijk nog niet goed door de bochten, ben met
teveel andere dingen bezig dan het racen.
Na twee rondjes wordt de gele vlag getoond en daarna de rode. Ik kom de nationale bocht uit
en er ligt een motor midden op de baan. De coureur ligt op het gras te kermen van de pijn en
de marshalls zijn druk doende om de motor van de baan te halen. Deze jongen heeft een
vervelende highsider achter de rug.
De sessie wordt afgelast en mijn rondetijden zijn gestrand op 1:38.
Mijn humeur wordt er niet beter op.

13:25 uur
Race 1
Mijn supportergroep heeft zich inmiddels uitgebreid met Jan Cremers (CMC consulting),
Hendrik Hoving (Hoving installatie techniek) en Frans (Huizenga modelmakers) en zijn
vrouw.
Omdat er wat minder deelnemers zijn op komen dagen worden er vanmiddag 3 manches
gereden. Inmiddels is Marc ook gearriveerd, leve het openbaar vervoer, om eens een racedag
mee te maken.
De organisatie heeft nu een strenger beleid gevoerd voor wat betreft de klasse indeling.
Dit omdat de vorige race dag er een aantal ongevallen gebeurd zijn met als oorzaak te grote
snelheidsverschillen tussen de deelnemers. Vandaag worden de klasses dus echt op snelheid
ingedeeld en neemt de concurrentie, een goede zaak, dus toe.
Ik sta op de zestiende plaats in de start opstelling, dat is de vierde rij aan de rechterkant.
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Het licht staat op rood en binnen 5 seconden gaat het uit. Shit het nu wel heel erg snel uit. Ik
ben iets te laat met het starten en verpruts hem dus. Ik verlies enkele plaatsen bij het ingaan
van de nationale bocht. Wonder boven wonder komt ook deze keer iedereen weer zonder
kleerscheuren uit de eerste bocht. De Veenslang op en gas erop. Ik probeer wat mensen in te
halen maar heb net niet genoeg snelheid om er , naar mijn menig, veilig voorbij te kunnen.
Dan maar op een ander punt in halen. De stekkenwal komt eraan. Ik wil de bocht aansnijden,
duiken er weer twee jongens tussendoor. De geschiedenis herhaalt zich “ gomme”
weer. Het lijkt wel op de vorige racedag op Assen. Ook bij Mandeveen en voor de GT en
Nationale komen er weer een paar voorbij. Ik zit niet meer met erg veel plezier op de motor.
Uiteindelijk eindig kom ik als 22 ste over de streep en ben blij dat de race over is.
Het liep niet, het ging niet en ik baal als een stekker.
Op dit moment ben ik ook niet echt een goed gezelschap, mijn hoofd staat op onweer. Als de
tijden bekend worden blijkt dat ik niet onder de 1:38 ben geweest. Allemaal dikke shit.
Dan maar naar Hans kijken die het goed doet in de S1, hij ligt op de vierde plaats.

14:45 uur
Race 2, S2
Starpositie is plaats 22, rij 6 tweede van links.
Het licht staat op rood en……….uit. Ik gooi het gas open, laat de koppeling meer opkomen en
de voorkant gaat de lucht in. Ik moet reageren want anders gaat de voorkant veel te ver
omhoog. Dus iets minder gas. Zoef, zoef, zoef daar gaan ze links en recht voorbij. Start
verprutst. En nu is het afgelopen denk ik bij mezelf en zit te vloeken en te schelden in mijn
helm. Ik ben pisnijdig en zet het gas er weer op. Bij de nationale bocht rem ik er weer een
aantal uit en druk de motor er gewoon tussen. Bij het uitgaan van de bocht zet ik het gas er
vroeg en hard op en begin aan mijn opmars op de veenslang. Ik pak een paar jongens op
snelheid en bij het aansnijden van de Stekkenwal rijd ik een defensieve lijn en steek de motor
nog bij een andere rijder ertussen, zoals mij inmiddels te vaak is overkomen. Ik denk dat ik
weer rond de 22 ste plaats lig. Er is echter op dit moment een belangrijk verschil met de
voorgaande races (die van Zolder, Assen 05-08 en de eerste race van vandaag), ik zit weer
relaxed op de motor en denk niet meer aan de vraag of de banden het misschien wel zullen
houden of dat ik misschien het gas er te vroeg opzet. Alles gaat weer op gevoel en ik kan mij
weer concentreren op de lijnen. M.a.w. het gaat weer soepel.
Ronde na ronde pak ik weer wat jongens. Hetzij bij het uitremmen van de GT of de nationale
of in de snellere secties. Een aantal jongens biedt goed partij. Zoals nummer 306 op een
zivergrijze motor (merk weet ik zo niet) en een groene kawa die tijdens mijn tweede race op
Zandvoort (natte race) valk voor mij onderuit ging en die ik ternauwernood nog kon
ontwijken (zie verslag http://www.vracing.nl/Raceverslagen/19-05-2003.htm ).
Met deze jongens lever ik gedurende een ronde of twee mooie gevechten. Ergens in de zesde
ronde zit ik bij het uitkomen van de duikersloot een meter of 40 achter de nummer 306.
Ik zet het gas erop en loop langzaam in op hem. Bij het ingaan van de ramshoek zit ik bijna
tegen zijn achterwiel (+ 200 km/uur). Bij het uitgaan van de ramshoek rijd ik een wijdere lijn



V racing
Bilderdijkstraat 18
9673 GE Winschoten
The Netherlands
Tel; +31(0)597-412034/412252
Mob; +31(0)6-15094531
Fax; +31(0)597-420494
e-mail; info@vracing.nl
Website; www.vracing.nl
Bank accountnr.; 442365160

4

als 306 en zit bijna naast hem. Ik let op zijn rempunt en rem op hetzelfde moment maar iets
minder hard. Totdat ik naast hem zit en rem dan harder. Ik blok zijn lijn en zet hem in de GT
bocht. Het gas er vroeg op in de GT in plat op de tank voorbij start en finish, wat is dit toch
een geweldige sport, verslavend gewoon. Ik rem laat voor de nationale en hoor achter mij wat
motorgeluid. Het is toch niet… en jawel het is nummer 306 die mij eruit remt voor de
nationale bocht. Ik duik vlak achter hem de veenslang op en het gevecht begint weer
overnieuw. Op de Veenslang en de Ruskenhoek zit ik vlak achter hem en ben iets sneller.
Maar het is te krap om hem om hem in te halen.
Dan probeer ik het maar in de Mandeveen. Ik zit vlak achter de 306 en rem iets later.
Zet de motor naast hem en stuur de bocht in. De jongen op de zilvergrijze 306 gooit met een
klap de deur dicht. Het scheelt niet veel of we raken elkaar. Dit wordt nog leuk !
Ik blijf hem achtervolgen en bouw mijn aanval op vanaf duikersloot. Op Hooge Heide heb ik
net niet genoeg ruimte om er voorbij te kunnen. Dan maar weer een herhaling van de eerste
keer. In de Ramshoek zitten we bijna boven op elkaar. Plat door de bocht, linker knie op de
het asfalt en het gas erop, de motor rechtop zetten en richting de GT bocht. Ik rem weer later
dan mijn eerbiedwaardige concurrent met nummer 306 en duik eerder de GT in.
En nu het gas erop en zorgen dat ik van hem wegloop langs start en finish.
Laat in de ankers voor de Nationale bocht. De motor slingert een beetje, terug schakelen naar
twee, de achterband protesteert een beetje en ik duik met een mooie snelheid de bocht in.
De nummer 306 is me niet meer voorbij gekomen en ik loop langzamerhand bij hem weg.
Ergens in de verte zie een groepje van een man of 5 rijden en ik loop langzaam op hen in.
Als ik een keer achterom kijk dan zit er een man of 6 achter mij maar daar loop ik bij weg.
Behalve een gele Honda, die lijkt wat dichter bij te komen. De volgende keer langs start en
finish zie ik dat we nog een ronde te gaan hebben. Ik hou het gas er goed op en de gele Honda
is niet in staat om mij te pakken.
Ik kom als dertiende over de streep en heb dus 9 plaatsen veroverd. Eindelijk weer eens een
voldaan gevoel.
Mijn snelste ronde is 1:35.9 en dus een verbetering van mijn persoonlijk record van 0.6
seconden.
Bij terugkomst feliciteren de jongens mij en verschijnt er weer een grijns op mijn gezicht.
Snel nog even naar Hans gekeken die sterren van de hemel reed in de S1 en daarna even wat
drinken.

16:45 uur
Race 3, S2
Plaats 13, rij 4 links.
Ik zit relaxed op de motor, het licht gaat op rood en dooft na enkele seconden. Ik geef gas het
voorwiel wordt licht maar blijft aan de grond. Ik schakel op en kom in het gedrang van de
menigte. Ik gooi mijn motor ertussen en rem laat. Al met al gaat alles weer goed maar ik denk
dat ik wel wat plaatsen verloren heb. In de nationale bocht ga ik vroeg op het gas en ik vlieg
de veenslang op. Steeds maar door accelererend richting de +200 km/uur steek ik in de
knikken er twee voorbij. In het gedrang van de Stekkenwal steek ik de motor binnendoor
maar de deur wordt keihard voor me dicht gegooid. In De Bult probeer ik buiten om iemand
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in te halen maar ik heb niet genoeg snelheid. Binnendoor steken in Mandeveen heeft ook geen
zin want hij gooit de deur gewoon dicht. Je kunt dan wel doorzetten maat dat levert alleen
maar ellende op. Tussen Mandeveen en Duikersloot verschakeld hij zich en ik zie hem met
zijn hoofd schudden. Hij verliest zijn momentum in ik steek mijn motor er voorbij. Weer één
te pakken. Ik duik Duikersloot in en bouw snelheid op voor de Ramshoek. Ik zit vlak achter
een voorganger en let iets te veel op hem in plaats van de rijlijn. Hierdoor kom ik even op het
gras bij Hoge Heide terecht. Ik denk er niet bij na en geef gewoon gas en kom weer op het
asfalt. Op naar de Ramshoek, ijkpunt de rode televisie toren. Ik loop weer in op mijn
voorganger en in de Ramshoek zet ik mijn motor naast hem. Voor de GT wat later in de
ankers en ik heb ook deze te pakken (klassiek inhaalmanoeuvre). De GT uit het gas erop
richting de nationale bocht. Dit was een leuke eerste ronde al zeg ik het zelf.
Ik rijd de Veenslang op en zie in de verte de groene Kawa weer waarmee ik in de vorige race
ook al in de clinch was. Aangekomen in de Stekkenwal steek ik hem binnendoor en ben ik de
groen Kawa voorbij. De rest van deze ronde loop ik in op wat voorgangers maar ben ik er nog
niet dicht genoeg bij. Ik zit nu weer halverwege de Veenslang als ik kan aansluiten bij een
zwarte Honda CBR. Op het moment dat ik hem wil inhalen schiet er een zilver grijze motor
met nummer 306 er voorbij. Mijn goede oude sparringpartner uit race 2. Hij zat dus de hele
tijd vlak achter mij. Nummer 306 loopt bij mij weg maar ik heb er nog iemand tussen zitten
die zich niet zo gemakkelijk gewonnen geeft merk ik wel. Bij de GT kan ik hem eruit remmen
en zie vervolgens dat we nog twee ronden te gaan hebben. Nummer 306 ligt inmiddels een
halve ronde voor op mij. Ik zal en moet hem te nog pakken krijgen.
Ik heb vrij baan en ga er goed voor zitten. Hij komt steeds dichter bij. Met nog een ronde te
gaan ga ik weer de Veenslang op en heb 306 in het vizier. Hij is snel op de zuidelijke lus maar
ik ben sneller bij het uitkomen van Duikersloot en op Hoge Heide en de Ramshoek.
Bij het uitkomen van Duikersloot ligt hij nog zo’n 40 meter voor. Ik geef volgas en schakel
op. Bij het ingaan van de Ramshoek ligt hij nog zo’n meter 10 voor. Nog langer dan ik tot nu
toe gedaan heb hou ik het gas erop. 306 remt, ik zit rechts achter hem, geef nog iets gas en ga
vol in de ankers. Ik kom naast mijn opponent te rijden en ga zitten voor de GT. Ik blok zijn
lijn en duik de GT in. Ik heb geen ideale lijn te pakken en moet dus vroeg op het gas anders
steekt 306 hem er misschien nog weer voorbij. Ik kom de GT goed uit en ga voor 306 de
streep over. Plaats nummer 10 heb ik te pakken.
Dit was een hele mooie race met een bevredigend resultaat. Mijn gemiddelde rondetijd lag
rond de 1:36 en daar mag ik niet over klagen.
Bij binnenkomst krijg ik complimenten van de supporters. Snel naar boven want Hans rijdt op
kop in de S1.
Na de race van Hans gaan we opruimen en blijven we nog voor de prijsuitreiking.
Moe maar voldaan ga ik om 18:30 uur richting thuis.
Ik heb de stijgende lijn weer te pakken en de laatste twee races geven de burger weer moed.
Sponsors, 25-euro leden en Jan, Marc, Hendrik, Erik, Ide en Frans en vrouw bedankt voor de
support.
De groeten en tot de volgende keer.

Albert, Vracing


