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Race 1
vrijdag 2 mei, stratencircuit Eemshaven

“ eerste 2 officiële punten zijn binnen”

Het is zover de eerste race van het seizoen staat voor de deur. De Honda is net op tijd klaar
om z’n vuurdoop te krijgen op het Eemshaven circuit. Het was allemaal zeer kort dag met als
resultaat dat ik nog geen enkele meter op de motor heb kunnen rijden.
Eenmaal aangekomen op het straten circuit Eemshaven beginnen Mark en ik de tent op te
bouwen, de motor klaar te maken en als alles klaar is een kop koffie te drinken.
Vervolgens is de technische keuring. De nieuwe 2008 Fireblade loopt soepeltjes door de
keuring waarna ik me ga voor bereiden op de eerste kwalificatie training.

De eerst training is heel erg wennen. Ik heb twee jaar niet meer geracet en de laatste keer dat
ik het gedaan heb had ik een beduidend minder sterke motor tot mijn beschikking dan nu. De
Honda heeft op dit moment 170 pk op de achterband.
In deze twintig minuten leer ik de baan weer kennen (ik heb er slechts een keer eerder
gereden) en begin ik een beetje weer het gevoel terug te krijgen. Het Eemshaven circuit is een
echt hakken en zagen circuit. Veel rechte “volgas” stukken waarna je vol in de remmen moet, 
de motor omgooit en dan weer vol op het gas. Zie filmpje.
Als de eerste training voorbij is voelt het allemaal nog een beetje onrealistisch aan. De
snelheden, het remmen, knie aan de grond in de bochten en het ongelooflijke vermogen van
de Honda. Ik heb de veertiende tijd gereden van de 21 deelnemers. Op zich niet slecht dacht
ik zo.



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; 442365160
IBAN; NL55ABNA0442365160
BIC; ABNANL2A

2

De tweede training valt letterlijk in het water waardoor ik niet veel wijzer wordt.

Aan het einde van de dag staat de race gepland dat betekent dat mark en ik ruim de tijd
hebben om de andere races te zien. Omstreeks 17:00 uur is het zover.
Ik sta samen met de andere coureurs klaar in het Parc Fermee. De official opent de slagboom
en we gaan met z’n allen de baan op voor de warming up ronde. Vervolgens stellen we ons op
de juiste plaats op waarna de race zal beginnen.
Mijn hart zit in mijn keel moet ik eerlijk toegeven. Het licht springt op rood en na zo’n drie 
seconden dooft het. Tegelijkertijd geven 21 motoren met gemiddeld zo’n 160 pk gas en het 
hele veld vertrekt richting de eerste bocht. Ik heb een goede start maar kom in de eerste bocht
wat in het gedrang. Iedereen komt de eerste bocht goed door en volgas stormen we richting de
eerste chicane die 4 versnelling en 240 km/uur verderop ligt.
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De race verloopt verder zonder noemenswaardige problemen. Vlak voor mijn neus vallen er
nog wel twee over elkaar maar ik kan ze ontwijken.
Ik eindig de race als veertiende, ben weer heel wat lessen wijzer geworden en niet te vergeten
twee punten op zak. Nat van het zweet zet ik de motor weg en neem eerst een versnapering
samen met mijn “monteur” Mark Haken. Omstreeks 19:00 uur hebben we alles weer
ingeladen en zetten we weer koers richting Winschoten.

Het gevoel komt weer terug en de 2008 Fireblade begin ik steeds meer te waarderen.
Een goede generale voor de race van morgen op het TT-circuit van Assen.

Mark en sponsoren bedankt voor de steun en tot de volgende race.


