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Positief debuut op de stratencircuits. 
 
Dit weekend was Winteb Racing  te gast op het stratencircuit van Hengelo, dit keer maar met één coureur, 
Maarten Bekker die hier voor het eerst rijdt. Albert van der Velde was helaas nog niet fit genoeg om mee te 
doen. 
Op de donderdag heeft Maarten voor het eerst kennis kunnen maken met het stratencircuit de Varsselring, de 
eerste indruk was goed, wel redelijk smal soms maar zeker wel goed te doen. 
De vrije trainingen werden goed benut, het probleem met de voorkant van de motor kwam helaas wel weer naar 
voren, hierdoor miste Maarten gevoel met het insturen van de bochten, waardoor hij vooral in de snelle slingers 
op het circuit teveel tijd moest laten liggen. 
Toch werden er nog goed tijden gereden en overheerste toch optimisme voor de kwalificaties mits dit tempo 
aangehouden kon worden! 
 

 
Maarten Bekker voor Randy Gevers en Virgil Amber Bloemhard. 
 
Vrijdag hadden we even een rustdag tussendoor, de monteurs hebben de motor nog even helemaal nagelopen en 
er voor gezorgd dat alles er weer helemaal spik en span bij stond voor de kwalificaties!  
In de avond was er weer een overheerlijke barbeque verzorgd en werd de dag dus even weer top afgesloten. 
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Zaterdag eindelijk de kwalificaties! Doordat Maarten weer wat vertrouwen miste aan de voorkant met insturen 
werd er naarstig gezocht naar een oplossing.  
Het weer was gelukkig nog steeds erg goed, en werd er weer met volle moed de baan ingegaan! De eerste paar 
rondes werden weer goed opgebouwd en werd er rondje voor rondje steeds harder gereden.  
Toch was er nog een kleine val van Maarten, door toch weer wat problemen aan de voorkant werd er weer teveel 
gepusht op de verkeerde punten, bij het ingaan van de overhaakse bocht achter op het circuit hield Maarten even 
iets te lang zijn rem vast bij het ingaan van de bocht en ging hij onderuit. Gelukkig bijna geen schade maar wel 
net genoeg om niet zijn eerste kwalificatie uit te kunnen rijden. 
Dat was dus even balen! Iedereen was intussen 2 seconden harder gaan rijden en was de aansluiting naar de top 
10 zoek geraakt.  
 

 
Maarten door de beroemde Molenbocht. 
 
Na overleg met de monteurs werd er besloten om toch een andere voorvork in de motor te zetten omdat Maarten 
daar waarschijnlijk toch beter mee zou kunnen rijden. 
De voorvork zat nog in de andere motor die nog in Winschoten stond, en moest dus nog langs gebracht worden 
voordat de laatste kwalificatie zou beginnen. 
De vader van Bernard kwam gelukkig even langs met de vork en werd alles super netjes overgezet en was alles 
ruim op tijd klaar om te kunnen knallen! (bedankt Piet!) 
Vering en data man Rik Lenters had de vering weer helemaal goed afgestemd op elkaar en kon Maarten met een 
compleet nieuwe setting weer de baan in om zijn best te toen voor een goede startpositie! 
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Direct in het eerste geklokte rondje was het duidelijk, Maarten reed direct 1,4 seconden van zijn snelste tijd af en 
was het vertrouwen in de voorkant weer aanwezig! Gelukkig toch de juiste beslissing van de monteurs en rijder 
om de voorvork uit te wisselen! 
Uiteindelijk werd er 1,6 seconden de vorige tijd afgereden en was het positieve gevoel weer aanwezig bij de 
rijder! Een 1:50,1 was goed voor een 14e startplaats. 
 
Zondag racedag! Er waren in de morgen een paar beste buien overgekomen en was de baan nat! 
Net richting de warming up sessie van de Superbikes kwam het zonnetje erdoor. 
Het team had de motor op regenbanden gezet voor een natte warming up, maar net 5 minuten voor de training 
kwam de warme zon er door en was er direct een droog spoor op de baan.  
Maarten had nog graag even willen rijden met de regensetting, er was kans op een bui later in de middag voor de 
race, maar dat kwam er even niet van. 
Na een ronde te hebben gereden kwam Maarten weer naar binnen op de regenbanden omdat de baan toch al 
grotendeels droog was en het zonde was om de nieuwe regenbanden op te rijden. 
 
Voor de race later op de dag waren de weersvoorspellingen toch goed en was het ook echt warm toen de jongens 
van de Superbikes weer de baan op konden! 
Maarten hoopte op een goede aansluiting ergens richting top 10 om zo lekker mee te komen en punten pakken! 
De start van Maarten was weer goed en direct bij het ingaan van de eerste bocht had hij al weer 2 plekken 
gewonnen. 
Er werd met veel respect voor elkaar in de eerste ronden gereden en kwam iedereen heelhuids door! 
Maarten zat achter Wim Theunissen aan en kon die redelijk makkelijk volgen, in de snelle knikken was hij ietsje 
sneller en op de remmen zat Maarten weer bij Wim. 
Toch maakte hij een kleine remfout en was de aansluiting met Wim net weg, en zat Randy Gevers in de zog van 
Maarten. 
Na nog weer een remfoutje was Randy ook voorbij gekomen en lag Maarten op een 13e plek om die tot aan de 
finish vast te houden! 
Weer een paar punten dus voor de nieuwe coureur in de Superbikes! 
 
Maarten Bekker: Nadat we de voorvork hadden verwisseld en het gevoel er weer was aan de voorkant heb ik 
weer lekker kunnen rijden en was ik blij met deze beslissing! 
Toch liepen we net even achter de feiten aan, door mijn val, en was de aansluiting met de top 10 net even te ver 
weg.  
Ik heb even geprobeerd om het in de race goed te maken maar doordat ik toch nog een beetje wedstrijd ritme mis 
maakte ik toch 2 foutjes  waardoor ik Wim moest laten gaan en Randy later ook. Ik ben bewust niet meer achter 
ze aan gegaan want je kunt hier uiteindelijk toch meer verliezen dan winnen. Gewoon lekker punten gepakt en 
nu met de andere voorvork heb ik het gevoel weer richting de top 10 te kunnen rijden! De monteurs hebben echt 
weer super goed werk geleverd, verschillende weersomstandigheden, vering, de motor zelf, alles was weer op en 
top verzorgd! Bedankt!! 
Ik kan niet wachten om volgende week in Oss weer op de motor te zitten dus! 
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Winteb Racing coureur Maarten Bekker. 
 
Al met al dus een goed verlopen weekend dus, iedereen heeft weer veel geleerd en kunnen we ons nu gaan 
opmaken om nogmaals weer punten te gaan pakken op het stratencircuit van Oss! 
 
Met sportieve groeten, 
 
Winteb Racing Team. 


