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Rentree en debuut bij Winteb Racing tijdens de Gamma Racing Days 

 
Joey den Besten die tijdens de Gamma Racing Days zijn entree maakte in het ONK Superbike 
door in te vallen voor de verhinderde WINTEB Racing coureur Maarten Bekker heeft met 
zijn eerste optreden in de ONK  Dutch Superbike indruk gemaakt en reed een mooie race. 
Joey die begin dit jaar de verbintenis met zijn vorige team verbrak in de supersport 600 en 
vier maanden niet heeft  kunnen rijden was blij met het aanbod van teammanager/coureur 
Albert van der Velde. Den Besten pakte deze kans met beide handen aan en ging vol goede 
moed richting de Gamma Racing Days.  

 
De monteurs van het Winteb Racing Team in de pitbox. 
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Joey den Besten, coureur Winteb Racing; 
Ik heb het goed naar mijn zin op de Honda, ondanks het feit dat ik al een poos niet gereden 
heb, en dit de eerste keer is dat ik op een superbike rijd, heb ik een goed gevoel bij de motor. 
Het is wel hard werken. Er moet heel anders gereden worden dan met een supersport motor. 
Tijdens de race ben ik naar een groep gereden waarin goed gestreden werd en kon ik aardig 
wat posities pakken. Ik ben als 24ste gestart en als 18de over de finish gekomen.  Ik wil bij deze 
dan ook het gehele Winteb Racing team, monteurs en Rik Lenters die mijn begeleider was,  
bedanken voor hun hulp en inzet.  

 
Winteb Racing coureur Joey den Besten met chefmonteur Niel Stadlander en monteur Dennis 
Leiting op de startgrid. 
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Joey in actie tijdens de race. 

 
Joey houdt de Honda Fireblade onder controle bij het uitkomen van de GT bocht. 
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Joey die weer een tegenstander verschalkt. 
Voor teammanager/coureur Albert van der Velde die na een flinke crash tijdens de 
speedchallenge niet meer gereden had in verband met de op gelopen blessures, verliep het 
weekend teleurstellend. Hij kwam er op een pijnlijke manier achter dat zijn lichaam nog niet 
voldoende hersteld is om het op ONK niveau een weekend op de motor vol te houden. De 
blessures speelden zo op dat de concentratie niet vast gehouden kon worden, wat leidde tot 
foutjes. Albert startte als 26ste en finishte als 20ste. 

 
Joey (65) en Albert (57) vlak voor de race. 
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Albert van der Velde, Winteb Racing coureur/teammanager; 
Het was jammer dat Maarten Bekker er niet bij kon zijn want onze doelstelling was om hem 
de top vijf binnen te brengen. Helaas kon hij vanwege zijn werk (offshore bij Denemarken) 
niet aanwezig zijn. Dit is zeer ongunstig voor zijn plaats in het kampioenschap maar daar 
kunnen we helaas niets aan veranderen. In Francorchamps is Maarten er gelukkig weer bij. 

 
Albert die snellere rijders lang voor wist te blijven. 
Ik wist dat Joey zonder team zat en heb contact met hem gezocht. De vrijdag voor de Gamma 
Racing Days ben ik met mijn monteur Dennis Leiting naar het circuit van Zolder geweest om 
daar voor het eerst sinds mijn crash weer op een motor te stappen. Tijdens deze dag bleek dat 
ik wel weer kon rijden maar dat het wel met pijn en moeite ging. Ik heb Joey uitgenodigd om 
die dag ook eens op een Winteb Fireblade te stappen om te kijken of het hem bevalt en of hij 
misschien mee wou rijden tijdens de Gamma Racingdays. De rest is geschiedenis. De 
samenwerking met Joey en Kees den Besten (vader) beviel goed en Joey voelde zich al snel 
zo thuis op de Honda dat we besloten hebben om Joey op te nemen in het team tijdens het 
afgelopen weekend. 
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Albert in het begin van de race toen de blessures nog niet hun tol gingen eisen. 
 
Joey was een verademing om mee te werken dit weekend. Gedreven, professioneel, 
georganiseerd en een 18de plaats tijdens zijn debuut. Wat wil je nog meer? 
Maarten en ik krijgen het nog wel eens voor elkaar dat we 5 minuten voor de race onze 
oordopjes kwijt zijn met alle gevolgen. Voor de monteurs was het dus mooi om te zien dat 
Joey, op het organiserend vlak, niet van hetzelfde kaliber is als Maarten en ondergetekende. 
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Joey’s voorwiel koos regelmatig het luchruim. 
 
Ik denk en zag ook dat Joey zich goed thuis voelde in het team. Iets wat naar mijn mening 
misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor prestaties is. 
Op basis van dit weekend waarbij Joey zich als een echte prof heeft gedragen, de goede 
samenwerking tussen alle partijen, de prestaties van Joey en het feit dat ik tijdens dit weekend 
heb gemerkt dat het nog niet verstandig is om alweer te gaan racen hebben we besloten dat 
Joey mij de rest van het seizoen gaat vervangen. Zelf zal ik mij dan meer gaan toeleggen op 
het managen van het team. 
Ik wil hierbij Joey den Besten dan ook van harte welkom heten in het Winteb Racing team en 
ben er van overtuigd dat we nog 3 hele mooie races tegemoet gaan. 
Als debuterend team in het ONK Dutch Superbike hebben we nu de rijders en het materiaal 
om zowel top tien, als top vijf plaatsen te behalen. 
Bij deze wil ik ook graag alle sponsoren die het Winteb Racing Team en Joey den Besten 
ondersteunen hartelijk danken voor deze mogelijkheid. 
Graag wil ik ook de monteurs bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet. We moeten nog 
veel leren met zijn allen maar we doen het goed en de beloning zit er aan te komen. 
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Joey (65) en Albert (57) vlak bij elkaar in het begin van de race. 


