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Race verslag ONK race 5 juli 2009, Oschersleben Duitsland.

Vrijdagmiddag 3 juli

Om 13:00 uur verzamelen Niek, Dennis (Monteurs), Manuel, Gerwin, Mark (Fans) en ik bij mijn huis in
Winschoten om te vertrekken richting het circuit van Oschersleben in Duitsland. Daar zullen we ons verenigen
met de rest van het Team zodat het JR Racing Team weer op volle oorlogssterkte aan het weekend kan beginnen.
Onderweg gaan we nog even een heerlijke Duitse schnitzel verorberen bij een chauffeurscafé.
Niek denkt een XXL schnitzel aan te kunnen maar moet toch zijn meerdere erkennen in het bord met eten.
Eenmaal aangekomen blijken wij de eerste van het team te zijn. De spullen worden uitgepakt, de onderkomens
opgebouwd, de rijders ingeschreven en verder is het wachten op de groep uit Emmen.
Als die er uiteindelijk ook is wordt de pitbox ingericht en zijn we klaar voor de trainingen op zaterdag.

Zaterdag 4 juli.
Zowel Nelson (Dutch supersport) als ik (Dutch Superbike) hebben elk 6 trainingen voor de boeg.
Het team heeft dus een zeer drukke dag.
Het is 5 jaar geleden dat ik op het circuit van Oschersleben geweest ben en eigenlijk is het dus allemaal weer
nieuw. De eerste vrije trainingen staan dus ook in het teken van baanverkenning. Mijn tijden hangen ergens rond
de 1 min 40 sec. De eerste vrije training verloopt goed en ik weet mijn tijd terug te brengen tot 1 min 37.3 se.
Wat goed is voor de 21ste startplaats.

De tweede kwalificatie training kom ik echter niet tot een snellere tijd waardoor ik terug zak naar de 22ste

startplaats.
Moe maar voldaan stap ik aan het einde van de dag van de motor. Ik heb wel veel last van mijn rechterknie.
De 6 trainingssessies laten wel hun sporen na blijkbaar.
‘s-Avonds barbecueën we met zijn allen en maken we wandeling over het circuit waar we nog wat brokstukken
van Nelson, die tijdens de training een schuiver had gemaakt, tegenkomen.
De “jeugd” houdt zich voornamelijk bezig met de waterballon gevechten op de paddock.
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Zondag 5 Juli, Racedag

Ik heb niet goed geslapen. Hondsberoerd eerlijk gezegd. Hoe dat komt dat weet ik niet maar erg bevorderlijk is
het ook niet.‘s-Morgens is er een warming up van 10 minuten. Ik zet geen goede tijden neer en kom niet
beneden de 1 min 40 sec. Dat belooft niet veel goeds.

Race 1; 12:40 uur.

Ik sta op plaats 22. Links van mij staat Hans van Beek en rechts Rinjte Ritsma. Het licht staat op rood en gaat
uit. Ik heb een redelijke start en zit vrijwel direct achter het wiel van Dave Hendriksen. Dave is over het
algemeen één tot twee seconden sneller dan ik. De gehele race blijf ik aan zijn achterwiel geplakt maar ik ben
niet in staat om hem voorbij te komen. Na de finish vlag eindig op de 19de plaats op 1 meter afstand van Dave.
Mijn rondetijden zijn gezakt naar 1 min 35 wat 2.3 seconden sneller is dan in de training.
Ik heb genoten van de race en ben redelijk tevreden met de gereden tijden. Op naar race 2



V racing
Vossenkamp 32
9675 KJ 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

3

Race 2; 16:30 uur.

De start gaat deze keer slecht en ik duik als laatste de bocht in.

Vervolgens weet ik in de tweede bocht alweer een aantal rijders terug te pakken en belandt wederom in het
achterwiel van Dave Hendriksen die op zijn beurt in het achterwiel van Paul Haulussy zit. Een aantal ronden
volg ik deze twee waarbij ik het idee heb dat ik ze ook nog kan inhalen.
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Ik kom er echter niet voorbij en begin fouten te maken. Na een bijna valpartij ben ik het contact met Dave en
Paul kwijt en ga ik steeds wat minder snel rijden. Niek probeert mij uit alle macht op te jutten tot snellere tijden
maar het lukt me niet meer om aan te zetten. Sorry Niek.
Mijn knie heeft inmiddels ook zijn beste tijd gehad.
Eenzaam rijd ik de race uit. Als ik bij de twee voor mij had kunnen blijven dan had ik mee kunnen strijden om
de 15de plaats en dus een officieel punt voor het ONK. Helaas er zat niet meer in. Hoewel ik deze race minder
goed rijd eindig ik 2 plaatsen hoger en wel op de 17de plaats.

Mijn excuses voor het team. Ik zal proberen de volgende race meer te pushen.

De volgende keer zijn de races tijdens de RIZLA Racing Days op Assen.
Een must voor elke moto- en autosport liefhebber.

Met vriendelijke groet,

Albert van der Velde.


