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Race verslag KNMV Raceday 4 oktober 2009, Assen.

Zaterdag 3 oktober, kwalificatie training 1.

Om 1200 uur begon de eerste kwalificatie training. Nelson, mijn collega uit de supersport 600 klasse, had een
week ervoor op mijn motor getraind om te kijken of het misschien een optie is om volgend jaar ook in de
superbike klasse te gaan rijden. Nelson had het een en ander aan de vering veranderd zodat de motor beter bij
zijn rijstijl paste. Gezien de goede rondetijden die Nelson reed besloot ik om in de eerste training met dezelfde
set up te gaan rijden. Ik moest echter wel erg wennen aan de set up van Nelson en de weersomstandigheden met
een harde wind hielpen niet echt mee. Het resultaat was dat ik niet erg lekker aan het rijden was en slechts de
28ste startplaats wist te bemachtigen. Jammer want als ik de rondetijden van twee weken geleden had kunnen
halen dan had ik 18e gestaan. Helaas dit hoort er ook bij.

De tweede kwalificatie training viel letterlijk in het water waardoor ik besloten heb om niet de baan op te gaan.
De tijden konden niet verbeterd worden en de kans op een valpartij werd steeds groter.
De race zou ik dus beginnen op de 28e plaats.
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Zondag 4 oktober, de race.
Om 1600 uur is het zover. Na de show van het opstellen in het parc fermée, het opstellen op de grid met de zeer
goed uitziende paraplu dames Natasja en Inge, onder begeleiding van hoofd paraplu dame Gabriele, en de
opwarmronde sta ik dan eindelijk voor het rode licht.

Natasja en Inge (beide in het rood) die het vak leren van Gabrielle (in het blauw).
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Het licht staat op rood en gaat uit. Ik laat de koppeling aangrijpen en geef gas bij.
Ik kom goed weg en heb een redelijk start maar zit wel helemaal aan de binnenkant. In de eerste bocht raak ik
wat in de knel omdat ik de binnenbocht neem. Dit kost mij weer wat plaatsen maar over het algemeen ben ik wel
weer wat plaatsen opgeschoven tijdens de start. De eerst bochten combinatie is altijd weer een gezellige chaos.
Iedereen probeert plaatsen te pakken en/of te verdedigen. De meest rare lijnen worden er gereden. Ik kom er
goed door en weet nog een plaatsje op te schuiven. In de Strubben bocht is het ook weer oppassen omdat
iedereen nog boven op elkaar zit. Ik kom er goed door en bij het opgaan van de Veenslang heb ik twee rijders in
het vizier. Ik zet het gas er vroeg op en loop op ze in. Het einde van de Veenslang, een chicane en de daarop
volgende Ruskenhoek bocht, nadert met rasse schreden. Ik schakel door naar de 5e versnelling en zit naast de
twee andere rijders. Ik schakel door naar de 6e versnelling en houd het gas er vol op. De ander twee coureurs
remmen en ik rem nog later. Die heb ik te pakken. Weer twee plaatsen opgeschoven. Ik rem voor de chicane,
schakel terug naar de 3e versnelling en duik de rechter bocht van de chicane in. Vervolgens gooi ik de motor naar
links om de Ruskenhoek uit te komen. Achter mij zitten de twee rijders die ik er net uit geremd heb en voor mijn
zit een aantal die normaal gesproken een seconde of 1 tot 2 sneller dan mij zijn. Hier moet ik bij aanpikken denk
ik bij mezelf. Ik zet langzaam het gas erop om dichterbij te kruipen………..Het voorwiel glijdt weg en ik glijd
met een behoorlijke snelheid over het asfalt richting de grindbak om daar vervolgens een paar keer flink over de
kop te gaan. De motor is hetzelfde lot beschoren.. Zodra ik enigszins stil lig sta ik op en ren richting de baco
post. Eenmaal daar begin ik enorm te balen dat de laatste race zo moet eindigen.
Achteraf gezien was ik misschien iets te gretig om de slechte training goed te maken en had ik beter wat geduld
kunnen hebben in de eerste ronde. Maar ja dat is achteraf.
Met gehavende motor arriveer ik weer bij de pitbox waar het team mij opvangt. Ik bied mijn excuses aan het
team aan en aan de aanwezige gasten. Iedereen beseft echter ook wel dat dit af en toe gebeurt.

De volgende keer, seizoen 2010, gaan we er gewoon vol tegenaan.

Sponsors, gasten, team en alle belangstellenden hartelijk dank voor de steun en tot het volgende seizoen.


