
 
 

Winteb Racing met grote veranderingen aan de start in Oschersleben. 
 
Na de afgelopen races in Assen met de Pirelli’s te hebben gereden, is het team overgestapt naar 
een ander bandenmerk. Na succesvolle testen op Spa Francorchamps en Assen is er voor 
gekozen om de samenwerking aan te gaan met Dunlop. 
De goede fijne samenwerking, ondersteuning en vooral het rijgedrag van de banden hebben 
doorslag gegeven nadat Maarten de eerste test had afgesloten op Spa. 
 
Nu kwam het team dus voor een grote uitdaging te staan voor de volgende races: voor het 
eerst aan de start met de Dunlop’s in Oschersleben. 
 
De trainingen waren weer bijna allemaal nat,het regende stevig in voormalig Oost-Duitsland.  
Een opdrogende baan in de eerste tijdtraining zorde voor een spannende kwalificatie doordat 
veel mensen overstapten naar slicks op een bijna droge baan. 
Maarten stapte net even te laat over op de slicks en net toen hij de baan weer op reed begon 
het te miezeren. 
Een redelijke 13e startplek was het resultaat op een opdrogende baan. 
 

 



 
 
 
Maarten Bekker: Het gevoel met de motor wordt steeds beter naarmate we meer en meer 
meters maken tijdens droge omdstandigheden. 
Alleen schort het hier weer eens aan lekker weer, vorig jaar hebben we ook alleen maar natte 
omstandigheden gehad en nu weer. Alleen tijdens de eerste kwalificatie was het even droog, 
dat maakt het dan lastig om direct een goede setup te vinden voor een droge race. Maar we 
komen er wel! 
 

 
 
De vooruitzichten voor de races op zondag waren niet al te best, vooral buien en opklaringen 
stonden op het programma. 
 
Een half uur voor aanvang van de eerste race stopte het ineens met regenen en was de baan 5 
minuten voor de race van de Dutch Superbikes aan toch bijna helemaal droog! 
Er werd dus gauw over gestapt van regenbanden en setup naar de droog weer settings die in de 
korte eerste kwalificatie gebruikt waren. 
 
 
 
 
 



 
 
Maarten’s start was goed en na de eerste doorkomst lag hij op een 12e plaats. 
Gaandeweg de race kon hij het tempo niet volhouden en kwamen er nog een aantal rijders 
voorbij, uiteindelijk werd de eerste race met een teleurstellende 16e plaats afgesloten. 
 

 
 
Maarten: Eén woord: Lastig! Ik ben zelf vergeten de stuurdemper aan te draaien, die stond 2 
clicks van open, oftewel de motor was veel te onrustig door eigen schuld.  
Verder had ik erg veel dat de motor wou pompen aan de achterzijde, het is duidelijk dat we de 
goede setup nog niet gevonden hebben. Maar het circuit vind ik ook gewoon lastig, je moet hier 
heel soepel rijden en dat is niet één van mijn sterkste punten. 
Voor de tweede race hebben we een totaal andere setup nodig zodat we de motor beter aan 
het sturen krijgen! 
 
En zo begon de tweede race op de zondag. Ook vandaag werd er weer hetzelfde weer 
voorspeld als gisteren, dus het was lastig om een goede voorspelling te doen. 
Samen met Bastiaan van Ten Kate Racing werd er goed overlegd met de jongens en met de 
coureur zodat we tot een gedegen setup kwamen voor de tweede race. 
 
 
 
 



 
En ook nu weer waren het dezelfde omstandigheden, vlak voor de start van de tweede race een 
flinke bui, maar de baan al weer bijna compleet droog binnen een tiental minuten. 
 
De start was weer prima en dit keer lag de snelheid ook direct hoger. Naarmate de race 
vorderde vlogen de secondes er af en leek het alsof Maarten beter met de motor onderweg 
was. Halverwege de race begint het dan nog ineens te regenen en wordt de race stil gelegd. 
Na 10 min word het startsein weer gegeven en is de regen verder achterwege gebleven. Er zijn 
nu nog 7 ronden resterend, een ware sprintrace dus! 
Weer een goede start en Maarten ligt rond een 14e plek, uiteindelijk wordt de snelste ronde tijd 
van Maarten op het circuit nog met 2 secondes aangescherpt en leek het stukken beter als de 
eerste race. Een 12e plek is de uitkomst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Maarten: In samenwerking met Bastiaan en de jongens van het team hebben we voor de 
tweede race een aantal dingen aangepast zodat de motor beter zou gaan sturen en meer 
vertrouwen zou gaan geven. 
Na de eerste meters gereden te hebben was het wel duidelijk, een echte verbetering! 



 
 
De motor voelde ineens weer scherp aan en ik kon de lijnen nu goed vasthouden. Alleen de exit 
was af en toe nog wel lastig vanwege de achterkant, maar het was al stukken beter!  
Nu kon ik me goed op de banden gaan concentreren. De Dunlops zijn compleet andere banden 
en sturen ook totaal anders, het duurt gewoon even voordat het goed in je hoofd zit. 
Uiteindelijk ben ik natuurlijk lang niet tevreden, maar ik ben er van overtuigd straks weer 
harder te kunnen rijden met deze banden. Soms moet je even 2 stappen terug doen om weer 
vooruit te kunnen gaan.  
Mijn grote dank gaat dit weekend ook weer uit naar de jongens van het team, ze staan 
onvoorwaardelijk achter me en willen net zo graag als ikzelf verder naar voren om straks weer 
naar de top 5 te kunnen rijden, echt super. 
Bastiaan van Ten Kate Racing ook bedankt voor de goede support en samenwerking dit 
weekend!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


