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Race verslag Speed Challenge ONK race 14 juni 2009, Assen.

Zaterdag 13 juni, kwalificatie training 1.

Overleg met de monteurs voor de eerste training.

Om 1200 uur begon de eerste kwalificatie training. Ik moest de eerste paar rondjes weer even op gang komen.
Voor mijn gevoel zette ik al redelijke tijden neer, maar ik had wel wat grip problemen met de achterband.
Deze blijft heel erg snel slijten en geeft dan problemen met het gas erop zetten in de bochten. De achterband
krijgt dan de neiging te gaan slippen en een stapje opzij te zetten. Dit vergt enige gewenning, maar nog meer het
zoeken naar een betere set-up van de motor.
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Ik kon aardig wat rondjes in de 1 min 50’ers rijden en een paar in de 1 min 49’ers. Mijn snelste tijd was 1 min 
49.6 sec. Dit is mijn snelste trainingstijd tot nu toe en gaf recht op een voorlopige 30ste startplaats.
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Zelf had ik het gevoel dat het sneller ging maar je gevoel bedriegt je ook wel eens.
Wederom werd het mij duidelijk hoe hoog het niveau in het ONK is.

Zaterdag 13 juni, kwalificatie training 2.
Aan het einde van de middag begon de tweede kwalificatie training. Er was vers rubber onder de motor gezet en
vol goede moed ging ik de baan op. Vooral bij het aanremmen en de bochtensnelheid is er nog winst te halen.
Dus nog later in de remmen en nog eerder het gas erop. Ook de bochtensnelheid kan nog veel verder omhoog.
Ik probeerde zoveel bij jongens aan te haken die net iets sneller zijn en zodoende het vak verder te leren.
Het vertrouwen in de motor en mezelf groeide gestaag met als uiteindelijk resultaat een ronde van 1 min 49.1
sec. Mijn snelste trainingstijd ooit maar niet mijn snelste ronde op het circuit van Assen. Deze staat nog steeds
op 1 min 47.9 sec. Ik had gehoopt om de 1 min 48’ers te halen maar dat is dus net niet gelukt.
De concurrentie heeft echter ook niet stil gestaan. Ondanks mijn snellere tijd ben ik terug gezakt naar de 32ste

startplaats.
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Zondag 14 juni, de race.
Om 1530 uur is het zover. Na de show van het opstellen in het parc fermée, het opstellen op de grid met de weer
zeer goed uitziende paraplu dames en de opwarmronde sta ik dan eindelijk voor het rode licht.
Ik sta op de één na laatste rij. 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. 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. Opeens besef ik weer hoe leuk het racen is en zit ik alweer met een dikke grijns op de Fireblade. Die
trouwens weer prima loopt na de reparatie werkzaamheden van Dion (JR Tuning).
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 daarop volgende ronden pak ik een aantal jongens maar word ook door een aantal ingehaald. Ik
heb geen flauw idee waar ik lig. Dat maakt me eerlijk gezegd ook niet zoveel uit want ik heb enorm plezier
tijdens het racen. Alles loopt goed en de ronde tijden zitten alweer in de 1 min 49’ers.
Langzaam loop ik in op een Suzuki die 3 startrijen voor stond. Op de noordlus is hij wat sneller maar op de
snellere zuidlus en de opbouw richting de Ramshoek loop ik snel op hem in.
Uiteindelijk beland ik aan zijn achterwiel waar ik twee ronden aan blijf kleven. Ik kom er maar niet voorbij. De
volgende ronde besluit ik hem in de Ramshoek voorbij te gaan. Buitenom en uitremmen voor de GT bocht.
Ik begin de opbouw al in Duikersloot. Ik zet het gas er eerder en harder op waardoor ik hem snel nader. In de
laatste knik voor de Ramshoek zit ik nog maar een paar decimeter van zijn achterwiel. Nu nog een streep gas,
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dan terug schakelen en……????!!!!! De Suzuki gaat van het gas af en vertraagd waardoor ik met mijn voorband
op zijn achterband dreig te klappen. In een reflex stuur ik naar rechts en ga met 180 km/uur de grindbak in.
De grijns is nu ook van mijn gezicht verdwenen. Niet remmen, niet remmen denk ik. Gewoon rustig blijven en
wat gas erbij geven. Hierdoor blijft de motor zijn kracht naar voren houden en zal hij niet zo snel vallen. Zo
gezegd zo gedaan en als een volleert motorcrosser stuur ik mijn Fireblad helemaal door de grindbak.
Niets aan de hand totdat ik met minder dan 5 km/uur op het gras terecht kom en de voorband wegglijdt. Ik val
alsnog. De woorden die mij toen zijn ontvallen zijn zal ik hier niet vermelden. De marshalls helpen mij overeind
en van het talud af zodat ik mijn weg kan vervolgen. Ze waarschuwen mijn nog voor de vieze banden. Ik neem
het advies ter kennisgeving aan en zet het gas er veel te hard op waardoor ik nog bijna met een highsider bestraft
wordt. Rustig aan Albert. Graag een weekend zonder schade of technische problemen denk ik bij mezelf.
Eenmaal terug heb ik ongeveer 4 tot 5 minuten verloren en lig ik dus helemaal achteraan.
Nog diezelfde ronde is er een rode vlag situatie. Iedereen naar de pitstraat en snel wat drinken en wijzigingen aan
de motoren uitvoeren.
We kunnen weer. Een race van 5 ronden. De start gaat nu echt super. Ik moet nu vanaf de 35ste plaats (laatste)
starten maar weet veel mensen te pakken waardoor ik rond 20ste plaats rijd na een aantal bochten. In de loop van
de race word ik dus nog door een aantal rijders terug gepakt. Dit was ook wel te verwachten omdat mijn
rondetijden nog niet snel genoeg zijn voor deze positie maar dat komt nog wel. U bent gewaarschuwd.

Uiteindelijk eindig ik op de 26ste plaats. Niet slecht al zeg ik het zelf. Ik vind het wel teleurstellend dat ik niet
mijn PR heb kunnen aanscherpen, maar daar gaan we de volgende keer aan werken. Voor de rest vond ik het een
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top weekend. Ik heb weer enorm genoten van de race, Nelson heeft een super prestatie neer gezet in de zeer
zware supersport klasse, we hebben veel enthousiaste gasten op bezoek gehad, het eten was goed, de monteurs
weer top, de paraplu dames oogverblindend en geen valpartijen.
Dit gaan we doorzetten in de volgende races.

Tot de volgende keer.

4 en 5 juli Oschersleben
8 en 9 augustus, Assen, Rizla Racing Days


