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Race verslag ONK tijdens het WK Superbike Assen,
26 april 2009

Kwalificatie training 1, vrijdag.

Jan (team manager) heeft donderdag avond de longen uit zijn lichaam moeten praten om ons op de hoofd-
paddock te krijgen met als resultaat dat het JR Racing team tussen de WK deelnemers staat opgesteld.
Hierdoor proeven we de sfeer vanaf een eerste klas plaats op de paddock. Nadat we eerst de hele dag hebben
kunnen genieten van de verschillende rijders op WK niveau is het de beurt in de ONK rijders om te gaan trainen.

Niek en Scott tijdens de BBQ.

Nadat ik de schaafwonden van vorige week (Francochamps) heb afgeplakt zodat ze niet in mijn racepak open
gaan schuren, trek ik mijn racepak aan en stap op de Fireblade. Deze ziet er weer pico bello uit.
Vanaf de eerste ronde zit ik niet lekker op de motor en zit de crash van Francochamps mij in mijn hoofd tegen te
werken. Ik schiet vier keer door bij het aanremmen van de chicane voor de Ruskenhoek en ik heb het gevoel dat
de achterband totaal geen grip heeft.
Als ik weer binnen kom blijkt dat ook wel want deze is totaal versleten en kapot gereden. Vreemd want hij was
nog niet zoveel gebruikt en aan de vering hebben we niets veranderd. Morgen gaan we daar verder naar kijken.
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Voor vanavond heb ik een BBQ geregeld voor het hele team (+ een verdwaalde schot die al weken bij ons
bivakkeert) als dank voor de inzet van iedereen.

Kwalificatie training 2, zaterdag.

Na wederom een hele dag genoten te hebben van alle WK activiteiten zijn de ONK rijders weer aan de beurt.
Met behulp van een veringexpert van WP hebben we de achtervering van de motor iets aangepast en er een
nieuwe achterband onder gezet. Het loopt iets beter in de training maar nog lang niet goed genoeg.
Ik red het net niet om onder de 1 min. 50 te komen en dat is t.o.v. van de openingsraces niet goed. Tot overmaat
van ramp glijd ik ook nog over de voorband weg in de Strubben bocht. De schade is heel erg klein maar ik val
wel weer op mijn nog gekneusde hand. Een training om snel te vergeten.

Een training om snel te vergeten.
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Race, zondag.

Het is druk. Er zijn veel toeschouwers, veel races en ook veel gasten van het JR Racing team.
De catering wordt goed verzorgt door Gabrielle en Geetje en het is schitterend weer. Het kan niet beter.

Brommers kieken tijdens het WK Superbike.

Aan het einde van de dag ben ik aan de beurt. Eerst is er tien minuten warm up gevolgd door een pauze van
twintig minuten waarna de start procedure begint.
De warming up loopt en voelt goed. Ik besluit 1 ronde voor het einde om binnen te komen om de nieuwe
achterband te sparen voor de race. Tom, Niek en Gabrielle staan al klaar. Ik geef de motor aan Niek en stap af.
Dan hoor ik een knal en krijg heet koelwater over mijn been. Ik stap weg en zie dat een koelslang geknapt is.
Stoom en water spuiten van de motor af.
Tom en Niek brengen de motor brengen de motor zo snel mogelijk naar de tent en samen met Nelson beginnen
ze snel mogelijk het euvel te verhelpen. De motor is op tijd klaar en ik kan aan de race mee doen.
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Na de opwarmronde stel ik me op de grid op. Door mijn slecht trainingen sta ik ver achteraan maar dat is niet
zo’n probleem. De start verloopt op zich goed en ik maak vele plaatsen goed.

Maar op een of ander manier loopt het niet goed. Niet met mezelf maar ook niet met mijn motor. In de derde
ronde krijg ik de rood/geel gestreepte vlag van een marshal en moet ik eraf bij de Strubben bocht. De motor
schijnt gerookt te hebben. Ik kijk maar zie geen lekkage. Ik vraag de marshalls wat er nu aan de hand is maar
niemand weet iets. Inmiddels komt de kopgroep voorbij. Ik wil de motor weer starten maar deze doet niets meer.
Ik kijk op de temperatuur meter en deze geeft 130 C̊elsius aan. FOUTE BOEL !!!!

Eenmaal bij de tent komt iedereen weer binnen druppelen. Ik bied iedereen mijn excuses aan maar ik kan er zelf
ook niet veel aan doen. Het is en blijft een technische sport.
Volgende keer gaan we er gewoon weer vol tegen aan en iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd.

Tot op heden is nog niet exact bekend wat er met de motor aan de hand is. Hij staat op dit moment bij JR Tuning
en die zorgen er voor dat de Fireblade weer klaar is voor de volgende race op 14 juni op het TT-circuit van
Assen.

Met vriendelijke groet en tot op het circuit,

Albert van der Velde.


