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Race verslag ONK Francochamps België,
19 april 2009

Donderdag avond 16 april om half acht in de avond zet ik de IVECO Daily in de versnelling en geef gas richting
het roemruchte circuit van Francochamps. Niek en Dennis vergezellen mij in de bus. De rest van het JR Racing
team is al onderweg richting België.
Na een rit van meer dan drie uur arriveren we op het circuit waar de rest van het team al bezig is met uitpakken.

Vrijdag morgen 17 april.
Ik wordt wakker gemaakt door Jan (team manager) en kijk vanuit mijn slaapplaats naar buiten en zie niets anders
dan regen en een grauwe lucht.
Francochamps is voor mij een nieuw circuit en wat ik tot nu toe gehoord heb is het een indrukwekkend en
moeilijk circuit. Ik ben benieuwd.
Vandaag hebben we 5 vrije sessies voor de boeg zodat ik het circuit wat beter kan leren kennen. Echter komt de
temperatuur de gehele dag niet boven de 10 C̊ en blijft het hard regenen. Kletsnat en compleet verkleumd 
stappen Nelson en ik elke keer van de motor.
Aan het einde van de dag sta ik gewoon te trillen van de kou in de pitbox. Veel ervaring doe ik niet op in deze
omstandigheden.

Zaterdag 18 april.
Kwalificatie trainingen.

Warm up
Als eerste hebben we 10 minuten warm up in de ochtend. Het weer is iets verbeterd en de baan lijkt op te gaan
drogen. Het regent in ieder geval niet meer. Ik ga op regenbanden naar buiten, net als de rest van het veld, en
probeer wat goede rondetijden neer te zetten. De baan is droger dan ik had verwacht en ik voel de regenband
moeite hebben met de grip. Dit blijkt ook wel als ik binnen kom want de achterband is compleet kapot gereden.
Jammer maar ik heb wel weer een paar rondjes in een wat hoger tempo kunnen rijden.
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In de vrije training op regenbanden en met een opdrogende baan.
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Kwalificatie training 1
Vroeg in de middag begint de eerste kwalificatie training. Ik ga op slicks de baan op want het weer begint toch
beter te worden en de baan lijkt droog. Het tempo gaat langzamerhand omhoog en hoewel ik vaak ingehaald
wordt ben ik niet de langzaamste van het veld.

Op slicks en een bijna droge baan.

De baan begin ik steeds beter te begrijpen en ik probeer van anderen de lijnen te leren.
Francochamps is echt een fantastisch circuit met veel hoogte verschil, zeer snelle rechte stukken en snelle lange
bochten. Echt een circuit voor de liefhebbers.
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Het circuit van Francochamps.

In de vierde ronde duik ik in de chicane voor start en finish en ga het rechte stuk langs start en finish op. Aan het
einde van dit rechte stuk remt Ferry Van Rijn van Westerman racing mij eruit en gaat mij behoorlijk snel
voorbij. Dat zet je weer met beide benen op de grond.
Ik ga de 180  ̊bocht door en duik naar beneden richting de beruchte Eau Rouge. Als je dit stuk voor het eerst rijdt 
dan denk je dat een berg afduikt. Vol accelererend vlak langs de pitsmuur duik je naar beneden. Beneden
aangekomen val je in een knik die naar links loopt waarna je weer omhoog gaat de heuvel op. Hier aangekomen
leg ik de motor voorzichtig naar rechts. Ik zit nu in de vierde versnelling en zet het ga er voorzichtig op. Ik storm
omhoog naar de komende linkerknik. Voorzichtig zet ik het gas erop en …….achterkant weg, ik wordt van de 
motor afgeworpen en beland met een zeer harde klap op het asfalt. Door de hoge snelheid glijd, rol, val ik zeer
ver door op het asfalt. Als ik eindelijk stil lig zie ik in mijn ooghoek de zwaar gehavende motor staan tegen de
vangrail. In een flits sta ik op en ren van de baan af voordat er nieuwe rijders aan komen vliegen.
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Eindelijk sta ik stil tegen de banden stapel. Ik besef nauwelijks wat er gebeurd is en wordt misselijk. De
BACO’s komen eraan gerend en vragen of alles goed is. Ik kan alles nog bewegen en probeer zelf in het Frans
mee te praten. Mijn linker pols en de vingers van beide handen doen wel erg zeer en prikken erg. Ik vraag de
Baco's om me helm los te maken want zelf krijg ik het niet voor elkaar. Dan bekijk ik mijn linker hand en zie dat
de handschoen open gesleten is en dat er bloed door heen komt. Min linker pink is open geschuurd.
Ik wordt afgevoerd naar het medisch centrum waar Jan Rolfes (team manager) even later ook binnen komt. Hij
ziet direct dat ik nogal aangeslagen ben door de valpartij want ik zie er lijkbleek uit. Dat verandert als er een
mooie blondine binnen komt in een nauw sluitend motorpak. Ik vraag of dat de dokter is want dan mag ze mij
wel verzorgen. De humor zit er nog wel in dus. Jan merkt op dat mijn pak ter hoogte van de ellebogen ook open
gescheurd is. Ik trek het pak voorzichtig uit en zie dat mijn linker onderarm ter hoog van de elleboog ook schuur
wonden vertoond. Verder is de bovenkant van rechterpols ook open geschuurd en dit is een vrij diepe wond.
Inmiddels komen Gabrielle, Niek en Denis ook binnen om te kijken hoe het is. Ik word opgelapt, ontsmet en
mag weer vertrekken.
Samen halen we de motor op en het ziet er niet goed uit. Tom (Hoofdmonteur) blijft rustig en neemt eerst een
kop koffie en een sigaret. Daarna gaat hij samen met Niek heel gestructureerd de motor ontmantelen, checken en
weer opbouwen. Na uren en uren werk staat hij er weer en het lijkt of er niets gebeurd is. Mijn complimenten
jongens, dat is fantastisch werk.
Ik heb me inmiddels opgefrist en omgekleed en als iedereen klaar is gaan we een goede nachtrust tegemoet. Dat
hoop ik in ieder geval want mijn lichaam begint nu de gevolgen van de valpartij te vernemen. Die nacht beleef ik
de valpartij vele malen opnieuw.

Zondag 19 april, race.
Beurs en blauw stap ik uit bed. Het is er niet beter op geworden.
Na het ontbijt verwelkomen we Ide van der Velde van Winteb en beginnen we aan de dag.
Ik besluit wel te racen. In ieder geval de opwarmronde te rijden om te kijken of het wil.
Het gaat allemaal goed en ondanks het feit dat ik toch wel redelijk wat pijn heb ga ik toch op de startgrid staan.
Ik sta op de 40ste plaats van de meer dan 50 rijders. Jammer dat ik niet meer tijd heb gehad om de baan onder
fatsoenlijke omstandigheden te leren kennen.
De monteurs gaan weg en de opwarmronde begint. Alles gaat OK en ik stel me op voor de start. Iedereen staat
en het licht springt op rood. Het licht dooft en we stormen met zijn allen naar de eerst 180  ̊bocht. Ik neem hem
op advies van het team buitenom zodat ik de valpartijen in deze bocht zoveel mogelijk vermijd. Ik kom de bocht
goed door en zet mijn zinnen op Eau Rouge. Volgas in de tweede duik ik naar benden, door tikken naar drie.
Links voor mij langs glijdt een coureur dwars over de baan en rechts zie ik zijn motor tegen de pitmuur slaan. De
stukken vliegen eraf en de motor wordt terug gekaatst de baan op.
Ik schiet er links voorbij maar andere rijders hebben minder geluk.
Direct daarna wordt de rode vlag gegeven. Wat een gekkenboel!
Weer een start. Het licht dooft en ik wordt van achteren aangereden door een witte Fireblade.
Het is niet erg, dus we duiken weer met zijn allen de eerste bocht in. Nu gaat alles goed.
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Tijdens de race op de gerepareerde motor en met mijn
reservepak.



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

7

De rest van de race loopt het zoals het gaat maar echt lekker zit ik niet op de motor. Ik haal een paar mensen in
en wordt door een aantal ingehaald.
Uiteindelijk eindig ik op de 28ste plaats. Niet gek gezien de omstandigheden.
Mijn lichaam geeft duidelijk aan dat het nu ook tijd was om rust te nemen en ik ben dus ook blij dat de race
voorbij is. Dit in regenstelling tot de vorige races op Assen waar ik het gevoel had dat ik wel de hele dag door
kon racen. Na een overheerlijke maaltijd van Gabrielle ruimen we alles op en gaan we richting Noord Nederland.
Moe, voldaan en gepijnigd ga ik naar bed.

Sponsors, JR racing team en supporters bedankt voor de steun en tot de volgende race.

Met vriendelijke groet,

Albert van der Velde.


