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Moeilijke seizoensafsluiting 

 
Winteb Racing op weg naar 2012. 

 
In het weekend van 24 en 25 september werd alweer de laatste race van het ONK 2011 
seizoen verreden. Het complete Winteb Racing Team was weer aanwezig, inclusief gastrijder 
Joey Den Besten. Teammanager Albert van der Velde kwam rechtstreeks uit Rusland binnen 
vliegen (zakenreis) en coureur Maarten Bekker was gelukkig ook weer aanwezig nadat hij 
helaas de vorige race had moeten missen vanwege zijn werk. 
Vrijdagavond hadden de monteurs onder leiding van chef monteur Niek Stadlander in no time 
de pitbox ingericht. Winteb Racing was klaar voor het laatste raceweekend in haar debuutjaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monteurs Dennis (links) en Geert (midden) aan het werk in de pitbox. 
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Zaterdag 24 september, kwalificatie trainingen. 
 
De eerste kwalificatie training liep voor Maarten niet zo goed. Maarten, die sinds mei al niet 
meer op het circuit van Assen gereden had, moest zo veel mogelijk kilometers maken om 
weer in het ritme van de baan te komen. Helaas gooide een kapotte dynamo roet in het eten, 
waardoor het motormanagement in de war werd gegooid met een slecht lopende motor in de 
hogere toerentallen als gevolg. Ondanks dit mankement wist Maarten nog een rondetijd van 1 
min. 42.7 sec en een voorlopige 16de plaats te behalen. Niet waar we op gehoopt hadden maar 
gezien de omstandigheden een goede prestatie. 
Joey, die voor de laatste keer de geblesseerde Albert verving op de Honda Fireblade, kwam 
steeds beter in zijn ritme en reed met een tijd van 1 min. 45.3 sec naar een voorlopige 25ste 
plaats. 

 
Maarten tijdens de kwalificatie training. 
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Het probleem met Maarten zijn motor bleek dusdanig groot dat hij de tweede kwalificatie ook 
met een handicap moest rijden. Het resultaat was een tijd van 1 min. 41.9 sec en een 14de 
startplaats. Helemaal geen gekke prestatie onder deze omstandigheden, want door de 
problemen was er geen tijd om een goede afstelling van de vering te vinden. 
Joey ging als een speer en behaalde met zijn nieuwe PR van 1 min. 43.7 een 24ste startplaats. 
Dat was het bewijs dat hij de Honda Fireblade onder de knie begon te krijgen. 

 
Joey vechtend met de Honda Fireblade op weg naar zijn nieuwe PR. 
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Zondag 25 september, Race en Winteb relatiedag. 
 
Op zondag zou het heel erg druk worden, want naast het feit dat er geracet ging worden werd 
er ook de jaarlijks Winteb relatiedag gehouden. Er werden meer dan 110 gasten verwacht die 
dag. Tegen een uur of tien druppelden alle gasten binnen en werd men met koffie en koek 
ontvangen. Stephanie gaf de rondleidingen en men kon vrijuit in de pitbox meekijken met de 
monteurs en coureurs. 

Open pitbox bij Winteb Racing. 
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Teven was de pitlane geopend voor het publiek, zodat men alle deelnemers en hun materieel 
kon bewonderen. 
 

 
Maarten (rechts) en Joey (links) delen handtekeningen uit aan jonge fans. 
 
Tijdens de warming up bleek het gebrek aan trainingstijd Maarten op te breken, want hij had 
behoorlijk wat grip problemen met de achterband door een verkeerde afstelling van de vering.  
 
Race 
In de middag, met twee uur vertraging wegens ongevallen tijdens voorafgaande races, konden 
de Winteb Racing coureurs eindelijk van start. 
Eindelijk was het dan zo ver. De laatste race van het seizoen kon beginnen. 
Maarten zijn start verliep zeer ongelukkig. Hij trok tot vier keer toe een wheely en dat kost 
veel plekken. Zoveel zelfs dat Joey voor hem de eerste bocht in dook. 
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De dramatische start van Maarten met als resultaat dat Joey (65) voor Maarten (52) de 
eerste bocht in duikt. 
 
Echter, Maarten zou Maarten niet zijn als hij de slechte start niet onmiddellijk goed zou 
maken. 
Binnen 2 ronden lag hij alweer op een tiende plaats. Het gat naar de top acht was jammer 
genoeg al te groot geworden. Er ontwikkelde zich een spannend gevecht met o.a. Nelson 
Rolfes (88) op de KTM en Peter Politiek (59) op de Suzuki. 
Na een paar ronden had Maarten totaal geen grip meer met zijn achterband en moest hij 
lijdzaam toezien dat hij het gevecht niet vol kon houden. 
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Maarten (52) in gevecht met Nelson Rolfes (88) 
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Joey reed een zeer solide race en reed continu op het niveau van zijn PR. 
Ronden lang was hij in gevecht met een grote groep coureurs die vele jaren meer ervaring  
hebben. Joey gaf niet op en hield zich staande in het geweld. 
 

 
Joey (65) vecht voor zijn plaats in het ONK Dutch Superbike. 
 
Halverwege de race ontstond er een rode vlag situatie, waardoor de race werd stil gelegd. 
Een coureur was er met een highsider vanaf gegaan in de Strubben. Gelukkig viel de schade 
mee. Dit betekende dat er een herstart volgde. Het tweede gedeelte van de race werd over 5 
ronden verreden. Maarten had nu een goede start, maar de grip problemen hielden aan 
waardoor hij niet in staat was om voluit te gaan. Uiteindelijk eindigde Maarten op een 14de 
plaats wat nog wel 2 punten opleverde. 
Joey reed een ijzersterke tweede helft en eindigde op de 20ste plaats en sloot daarmee het 
seizoen tevreden af. 
De Winteb relatiedag verliep zeer goed en de sfeer was uitermate gezellig. Iedereen heeft 
enorm van de dag genoten en zijn bewondering voor het team uitgesproken. 
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Afgelopen jaar hebben we als Winteb Racing dus ons debuut gemaakt in het ONK Dutch 
Superbike. Maarten Bekker maakte met ons zowel zijn debuut in het ONK als in de 
wegracerij. Al met al dus een berg werk te verzetten aan het begin van het seizoen , helemaal 
als je beseft dat we eigenlijk een week voordat het seizoen zou beginnen besloten hebben om 
aan het ONK Dutch Superbike te gaan deelnemen. 
Echter, ieder lid van ons jonge onervaren team zette zich voor de volle 100% in. Problemen 
waren er niet, alleen maar uitdagingen. In een zeer korte tijd hebben we met zijn allen veel 
geleerd en zijn we als team enorm gegroeid. Er is een zeer hechte vrienden groep ontstaan die 
alles voor elkaar over heeft en dat is misschien nog wel het mooiste resultaat van dit seizoen 
geweest. 
We hebben vele hoogtepunten gekend zoals de 5de plaats van Maarten in Francorchamps, 
maar helaas ook een dieptepunt in de vorm van de zware crash van mij (ondergetekende) 
tijdens de Speedchallenge in mei van dit jaar. De schade van de crash bleek toch erger te zijn 
dan gedacht, maar volgend jaar ben ik er weer bij. 
 
Maarten heeft het in zijn debuut jaar zeer goed gedaan, ondanks het feit dat hij vier keer de 
eindstreep niet heeft gehaald (2 keer gecrasht en 2 keer werk), met als eindresultaat een 14de 

plaats in de eindstand. Daarvoor verdient hij alle lof. 
 
Joey had het als invaller voor Albert niet makkelijk, omdat hij nog nooit eerder op een 1000cc 
motor had gereden. Hij toonde echter karakter en begon steeds beter te rijden om uiteindelijk 
in Francorchamps zijn eerste officiële punten te behalen. Goed werk Joey!  
 
De monteurs Niek Stadlander (Chefmonteur), Dennis Leiting, Bernard de Roo en Geert 
Leiting hebben echt bergen met werk verzet, zeer veel ervaring opgedaan maar vooral ook 
veel plezier gehad. Zijn vormen de ruggengraat van het team. Zonder de tomeloze inzet van 
deze jongens hadden we nooit zo ver kunnen komen. Maarten en ik willen hun hiervoor heel 
erg bedanken. 
 
Uiteraard draait het team niet zonder de steun van het thuisfront, de partners en de vrienden, 
zowel thuis als op het circuit. Het hele team bedankt alle partners, ouders, kids en vrienden 
hierbij dan ook voor hun support. 
 
Echter, zonder de financiële en/of materiële steun van de sponsoren was dit avontuur niet 
mogelijk geweest. Het Winteb Racing team bedankt jullie dan ook voor de nimmer aflatende 
steun en het vertrouwen dat jullie als sponsoren in ons hebben. Het Winteb Racing Team 
heeft zijn uiterste best gedaan om jullie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. 
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Het Winteb Racing Team bedankt de sponsoren, partners, familie en vrienden voor hun steun 
in 2011. 
 
Het was een mooi seizoen, maar nu gaan we op naar 2012! 
We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar en dat belooft iets zeer 
moois te worden. Ik houd jullie op de hoogte. We zullen nog sterker uit de strijd komen! 


