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Race verslag ZAC
5 augustus 2003
TT-cicuit Assen

Eindelijk hadden we dan een race op het TT-circuit van Assen.
Ten eerste omdat het een heel mooi technisch, en dus ook moeilijk, circuit is.
Ten tweede omdat het dicht bij Winschoten ligt en ik dus niet meer van die grote afstanden
hoef af te leggen, Zandvoort 200 km en Zolder 350 km. Daarbij komt nog dat ik nu niet de
avond ervoor hoef te vertrekken.

Maandag 4 augustus.
19:00 uur

Bovenstaande gaat dus niet helemaal op want ik ben reeds de avond voor de racedag op het
circuit aanwezig. Hans Meuser met zijn gezin, Stef de Bock met zijn gezin en Hans de Bock
zij reeds aanwezig en zitten al aan de barbecue. Zoals afgesproken kan ik mooi aanschuiven
en tapt Hans mij een heerlijk pilsje in. De paddock begint langzamerhand vol te lopen met
deelnemers die de nacht op het circuit gaan doorbrengen.
Na een heerlijke barbecue, wat kletsen met andere rijders over o.a. de bandenwarmers wordt
het om 23:00 uur tijd om te gaan slapen. We hebben immers nog een drukke, hete dag voor de
boeg.
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Dinsdag 5 augustus
06:00 uur
Na een goede nachtrust achter in de bus sta ik op om me, door een labyrint van tenten (zie
foto 1),

Foto 1 , de paddock bij opkomende zon.
caravans, busjes, aanhangwagens en uitgestalde race motoren, richting de toilet gebouwen te
begeven. Na me gedoucht te hebben kom ik terug bij onze gezamenlijke standplaats waar de
koffie al klaar staat. De rest van het gezelschap is ook al wakker en we gaan ontbijten.
Na het ontbijt lopen we, de vier rijders, richting de inschrijving die om 07:00 uur zal
beginnen. We zijn er op tijd bij omdat er behoorlijk veel deelnemers, waaronder ook jongens
die op een hoger niveau racen, op Assen af komen.
We zijn een van de eersten die zich laten inschrijven. Zelf laat ik me in de S2, de op een na
snelste klasse, inschrijven. Achteraf gezien is het maar goed geweest dat we er zo snel bij
waren want de mensen die later aankwamen hebben meer dan uur voor de inschrijving staan
te wachten. Er was dus weer een overvloed aan deelnemers.
Na de inschrijving hebben we de pitbox ingericht en konden we weer rustig een kop koffie
gaan drinken.
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Vrije training
09:25 uur
Erik Nijkamp was inmiddels ook weer aanwezig om mij de nodige steun te bieden.
Het zonnetje begon ondertussen al flink te branden toen de rijders van de S2 klasse zich
opstelden voor de vrije training van vandaag. Door het drukke programma hadden we maar 15
minuten voor deze training. Zoals gewoonlijk was het weer even wennen aan de motor en
zeker aan het circuit. De laatste keer dat ik op Assen gereden had was 18 april dit jaar en dat
was ook de eerste keer op de Suzuki.
Rondje na rondje ging het steeds harder maar ik merkte zelf wel dat het tempo er nog niet erg
goed in zat. Daar was de zwart-wit geblokte vlag alweer. Een trainingssessie van 15 minuten
is toch te kort. Als je goed en wel op gang bent dan moet je alweer van de baan af.
Mijn vermoeden voor wat betreft de rondetijden waren gegrond want mijn snelste rondje zat
rond de 1:40, wat 1,5 seconden langzamer is dan ik in april gereden had.
Hier was ik niet tevreden over.

Tijd training
10:40 uur.
Na de gebruikelijke voorbereiding, snel nog even naar de WC, pak aantrekken, oordoppen in
enz. konden weer de baan op. De temperatuur begon al behoorlijk op te lopen en het zweet
liep me dus ook al van de rug af voordat ik maar een meter gereden had.
Vanaf het eerste moment ging het al sneller. Ik begon de bochten beter te kennen en het
zelfvertrouwen nam toe. Ondanks het feit dat de motor in de Mandeveen, zie foto 2,



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

Foto 2, layout van het circuit.

bocht me een keer uit de versnelling schoot, waardoor ik bijna in de grindbak belandde kwam,
ging ik ronde na ronde sneller.
Een of twee keer had ik wat schakelproblemen op de veenslang (tegen de 200 km/uur) waarbij
ik de versnellingsbak niet in een hogere versnelling kon krijgen. Daar moet ik wel even naar
gaan kijken.
Daar was de finish vlag alweer, maar nu had ik een veel beter gevoel over de rondetijden.
Dat bleek dus ook te kloppen want mijn snelste ronde was 1:36,5. Een verbetering van het
persoonlijk record met 2 seconden en achtste startpositie.
Al met al niet slecht voor de tweede keer met deze motor op dit circuit.
Inmiddels waren er een aantal supporters gearriveerd, waaronder de familie Kliphuis en mijn
vader, waarmee we een kop koffie in het paddock restaurant hebben gedronken.
De rijdersbriefing tijdens de middagpauze was zoals altijd en leverde geen nieuwe dingen op.
Ik kon me gaan opmaken voor de eerste race.

Race 1
13:25 uur
Na de opwarmronde nam ik positie op de achtste plaats.
In tegenstelling tot Zandvoort en Zolder heb je op Assen geen groen startlicht. Het rode licht
brandt tussen de 1 en 5 seconden en als het gedoofd is kun je gaan.
Iedereen staat opgesteld, het is heet, het licht gaat op rood en…ik ga een klein beetje
vooruit…en het licht gaat uit. Ik geef bijna volgas, laat de koppeling slippen en heb een goede
start. Rond de tiende plaats duik ik de nationale bocht in met 27 man achter mij die in de
eerste bocht de wedstrijd denken te kunnen winnen. Het was dus erg druk.
Iedereen komt er zonder kleerscheuren vanaf in de eerste bocht. De veenslang op.
De veenslang is geen recht stuk maar een aaneenschakeling van lange vloeiende “linten” waar
je aan één stuk door versnelt. Aan het einde van de veenslang zit je ongeveer rond de 240
km/uur. Ik denk dat ik een redelijk goed tempo erop heb als ik de Stekkenwal bocht in wil
duiken.
Schiet er opeens een andere nog tussendoor. Ik schrik hier toch wel even van en moet iets van
de lijn af waardoor er nog een rijder zijn motor ertussen prikt. Zo kan het dus ook denk ik bij
mezelf. Ik probeer de jongens bij te houden maar moet op een gegeven moment lossen. Ze
zijn gewoon sneller. Die zie je vooral aan de manier waarop ze bochten nemen, dat gaat met
een veel hogere bochten snelheid. Het remmen en accelereren is geen probleem. Ik zal
gewoon het circuit beter moeten leren kennen. Op dezelfde plek komen later in de race nog
twee rijders voorbij waardoor ik nu op een veertiende plaats rond rij.
In de een na laatste ronde rem ik voor de GT bocht, naar mijn gevoel al redelijk laat, als er
een Aprilia RSV mij voorbij schiet. Ik denk nog bij mezelf: “ die jongen gaat wel heel erg laat
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in de ankers”. Dat blijkt dus ook wel want hij schiet zo rechtdoor de grindbak in.
Niemand komt mij nog voorbij en ik loop ook niet in op de jongens voor mij. Ik word als
veertiende afgevlagd.
Later spreek ik de jongen op de RSV nog. Hij heeft er niets aan over gehouden en kan er wel
om lachen.
Mij snelste rondetijd in deze race is 1:38 waar ik niet tevreden mee kan zijn.
Wat echter nog erger is, is dat ik een jumpstart heb gemaakt waardoor ik een tijdstraf krijg.
Uiteindelijk kom ik op positie 26 terecht. Dat is wel erg ver achteraan en dat wordt heel erg
druk in de eerste bocht bij race 2. Gelukkig hebben we mooi weer. Meer dan 30 graden is
heerlijk in je leren pak.

Race 2
Plaats 26. Dat is rij 7, tweede van links, zie foto 3,

Foto 3, startopstelling.

en heel veel mensen voor je. Dat wordt dus duwen en drukken. Het licht springt op rood,
binnen nu en 5 sec…….licht uit.
Ik gooi het gas erop. De voorband wordt licht maar het wiel gaat niet los van de grond.
Ik schakel door naar twee en drie. Ik heb een goede start want ik pak toch een stuk of 5 al
voor de nationale bocht.
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Ik dacht dat Zolder dringen geblazen was maar in de nationale kunnen we er ook wat van.
Zonder kleerscheuren kom ik door de nationale bocht en ik gooi het gas erop de Veenslang
over. De GSXR750 loopt snoeihard en ik pak dus een aantal mensen op de Veenslang.
Voor de GT bocht kan ik er weer twee uitremmen en inmiddels lig ik denk ik rond de
dertiende plek. Dit gaat goed zo. Het is in ieder geval beter dan ingehaald te worden.
De volgende ronde kan ik er weer een aantal terug pakken op de Veenslang (200 km/uur).
De bochten secties aan de zuidlus beginnen ook steeds beter te gaan. Ik duik de Mandeveen
bocht in en….klik, de motor schiet uit zijn versnelling. De motor richt zich op, ik verlies het
momentum, ik probeer de motor nog plat te leggen maar ben al te dicht in de buurt van de
grindbak. Ik zet de motor rechtop en begin uit alle macht te remmen en snelheid te minderen.
Ik rijd de grindbak in, staande op de steps, en weet de motor in bedwang te houden.
De snelheid is eruit en ik sta stil. Gelukkig niet gevallen en geen schade.
Kramp is in mijn been geschoten door mijn reflex op het moment dat de motor uit zijn
versnelling is geschoten. Ik sla een paar keer op mijn dijbeen om de kramp eruit te halen maar
het wordt niet echt beter. Vervolgens rijd ik de motor weer de baan op en besluit dat het wel
genoeg voor vandaag is.
Na binnenkomst beginnen Erik en ik direct met het opruimen en vertrekken vrij snel richting
huis.
Al met al was deze dag, de eerste racedag op Assen, één met gemengde gevoelens.
Ik heb mijn rondetijd verbeterd met 2 seconden en zit nu op 1:36.5, wat niet slecht is voor een
tweede keer rijden op Assen (hiervoor had ik slechts één trainingsdag op Assen).
Echter verliepen de races niet naar tevredenheid.
De volgende race toch meer concentreren op de bochten en dan gaan de tijden vanzelf naar
beneden.

Sponsors, 25-euroleden en het bezoek (Bert, Henk, Anje, Lenie en Ide) bedankt voor de steun
en tot de volgende keer.

Groeten,

Albert.


