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Voor en tegenspoed bij Winteb Racing 
  
In het weekend van 15,16 en 17 april kwam het WK Superbike circus op bezoek in Assen. 
In het bijprogramma werd de tweede race van het ONK DSBK gereden. Uiteraard nam Winteb Racing 
hier ook deel aan. 
Voor het eerst dit seizoen was het Winteb Racing Team met de volledige bezetting aanwezig. 
Zowel Winteb Racing coureur Maarten Bekker (die zijn tweede race van het seizoen reed) als Winteb 
Racing coureur Albert van der Velde (eerste race van het seizoen) waren aanwezig op het TT circuit. 
Nadat we donderdagmorgen tegen een uur of tien ons ingeschreven hadden konden we een mooie 
plaats krijgen op het WK paddock tussen de WK en EK teams. 
Altijd weer een groot feest voor de liefhebbers! Nadat de nieuwe tent opgebouwd en ingericht was kon 
het lange wachten beginnen. 

 
De nieuwe tent is ingericht en klaar voor het race weekend. 
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De eerste kwalificatie training werd pas de volgende dag om 18:15 gereden. 
  
Eerste kwalificatie training. 
  
Voor Maarten eindigde de eerste kwalificatie training in een mineur, want in ronde nummer 6 begaf 
zijn versnellingsbak het, waardoor hij noodgedwongen moest stoppen. 
Desalniettemin had Maarten in ronde 4 al de zevende startplaats te pakken met een ronde tijd van 
1.42,08, en dat voor zijn tweede wegrace ooit! 

 
Maarten (52) op weg naar een voorlopige zevende startplaats. 
 
Uiteindelijk zakte Maarten terug naar een twaalfde startpositie. 
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Albert had meer moeite om op gang te komen en bleef steken op een ronde tijd van 1.49.8, wat een 
tweeëndertigste startplaats opleverde. 

 
Albert (57) tijdens de eerste kwalificatie training. 
 
Tussen de eerste en de tweede kwalificatie training zat de zaterdag. In eerste instantie had het hele 
team gehoopt wat van het WK spektakel mee te kunnen krijgen, maar de kapotte versnellingsbak en 
de daardoor verdere veroorzaakte schade gooide roet in het eten. 
De schade bleek dusdanig groot dat er op korte termijn niets meer hersteld kon worden. 
Op vrijdagavond moest er dus een oplossing gezocht worden voor Maarten. Na zorgvuldig intern 
overleg tussen de chef monteur Niek Stadlander, adviseur Rik Lenters, coureur Maarten Bekker en 
Coureur/Team manager Albert van der Velde, is er een oplossing gekomen. Met dank aan 
hoofdsponsor Winteb en aan Serco Racing is de kampioensmotor van 2010 overgenomen van Serco 
Racing. De motor is diezelfde avond nog opgehaald en stond tegen 22:00 uur in de Winteb Racing 
tent.   
De volgende dag is er tot aan 23:00 uur 's-avonds gewerkt door de Winteb Racing monteurs om de 
motor van Maarten raceklaar te krijgen, waarbij we konden steunen op de expertise van zowel Serco 
racing als Ten Kate Racing Products. 
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Chefmonteur Niek Stadlander aan het werk. 
 
Waarvoor hartelijk dank. Moe maar voldaan en met heel veel meer kennis op zak ging het gehele 
Winteb Racing Team heerlijk slapen. Behalve coureur Maarten Bekker, want die kon van de zenuwen 
geen oog dicht doen. 
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Tweede kwalificatie training. 
Om 08:15 uur stond de tweede kwalificatie training gepland. Zoals verwacht was het nog te vroeg en 
te koud om spectaculaire verbeteringen te verwachten. 
Maarten kon even aan de nieuwe motor wennen en Albert scherpte zijn tijd aan met een halve 
seconde tot 1.49,3. 
Uiteindelijk stond Maarten op de dertiende startplaats en bleef Albert steken op de tweeëndertigste 
startplaats. 
Na een hele lange dag met mooie races, veel gasten en wat vertraging, kon er eindelijk om 18:00 uur 
gereden worden. 

 
 Maarten (52) met parapludame Marleen en Albert (57) met parapludame Kim. De paraplus werden 
geleverd door sponsor Elcee International. 
 
Maarten mocht starten vanaf plaats 13 en Albert vanaf plaats 32. Beide coureurs hadden een 
superstart waarbij een aantal plaatsen goed gemaakt werden. 
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Maarten #52; "De start verliep goed en ik zat in een groep met Bas Winkel, Rob Hakvoort, Peter 
Schalken, Allard Kerkhoven en Randy Gevers te strijden om een plaats in de top tien. 

 
Maarten voor een groep gelouterde Superbike rijders. 
 
Om mijn banden te sparen ben ik niet te veel gaan pushen. Halverwege de race werd het tijd om meer 
aan te zetten. Helaas remde ik bij het inkomen van de GT bocht iets te ver door waardoor ik over de 
voorband weggleed en in de grindbak belandde. 
Dat is heel erg spijtig want ik lag op de tiende plaats en er had zeker meer in gezeten. Misschien had 
ik iets meer tijd nodig om aan de nieuwe motor te wennen maar dat komt nog wel. Nu eerst naar 
Francochamps." 
  
Albert #52; "Mijn rondetijden en startpositie vielen tegen. Ik had gedacht dat ik de weg terug had 
gevonden en dat er eindelijk weer eens wat snellere tijden gereden konden worden, maar dat mocht 
niet zo zijn. 
Na een zeer druk weekend met regelen van een vervangende motor voor Maarten, het ontvangen van 
dertig gasten en het lange wachten was ik blij dat we eindelijk konden gaan rijden. Mijn start was 
super. Ik pakte direct een aantal mensen voor de haarbocht en herhaalde dat bij de Strubben. De 
motor voelde goed en de rondetijden werden steeds beter. 
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Albert tijdens de race 
 
Halverwege de race zette ik een nieuwe PR neer van 1.46,8. Eindelijk weer een verbetering. 
Uiteindelijk ben ik op plaats 27 geëindigd. 
Het is nu zaak dat ik, naast het regelen en organiseren van het team, dit vast houd. Dan moet het 
mogelijk zijn om de volgende keer op Assen richting de 1.45 te gaan. Nu gaan we eerst naar 
Franchochamps. 
Hierbij wil ik graag het Serco Racing Team en Ten Kate Racing bedanken voor hun support dit 
weekend. Verder de complimenten aan het hele Winteb Racing Team voor de onvoorwaardelijke 
inzet. Het is een lang seizoen en we moeten nog veel leren maar de resultaten zullen komen." 
 
Tot de volgende race ! 


