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Verslag voorjaarstrainingen in Aragon en Valencia, maart 2012 
 
Eindelijk was het na een erg lange periode van rust weer zover, voorjaarstraining op de nieuwe motoren!!  
Zoals bekend hebben Winteb, Elcee en de Boer de handen ineen geslagen en hebben ze gezamenlijk 2 nieuwe 
Ten Kate Fireblade aangeschaft voor het Winteb Racing Team, ik stond (en sta nog steeds) perplex van het 
goede nieuws en kon natuurlijk niet wachten om er dit jaar helemaal voor te gaan! 
Het was dus even de tijd uitzitten totdat er weer geregen kon worden, maar na lang wachten kwamen de motoren 
begin maart binnen en konden we direct aan de slag! 
 
De weersvoorspellingen waren erg goed, rond de 20 graden in Aragon en in Valencia zelfs nog een paar graden 
meer, precies waarvoor we naar het verre Spanje vertrokken. 
We zijn als eerste naar circuit van Aragon gegaan om daar samen met de specialisten van Ten Kate Racing een 
tweedaagse test uit te voeren om zo bekend te worden met de nieuwe motoren en met de uitgebreide nieuwe 
mogelijkheden en instellingen van de motoren. 
We hadden met z’n allen afgesproken om zaterdag aan te komen op het circuit, Niek, Dennis, Geert en Rik 
gingen met het vliegtuig en Bernard en ondergetekende met de truck. 
Zo gezegd zo gedaan en iedereen was op de zaterdag al aanwezig, na even rond gekeken te hebben kregen we 
ineens van een andere rijder uit Nederland te horen dat we op de zondag ook al mee zouden kunnen doen aan een 
trackday! Direct ingeschreven natuurlijk en met grote dank richting de monteurs stond zaterdagavond alles al 
klaar om zondag i.p.v. maandag de eerste meters te kunnen rijden! 
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De eerste avond op het circuit. 
Ik heb die nacht natuurlijk moeilijk een oog dicht kunnen doen maar voelde me op de zondag ochtend toch 
verassend goed, gewoon super veel zin om eens weer te knallen! 
De onbedoelde extra training op de zondag kwam eigenlijk perfect uit, zo konden we al kennis maken met de 
nieuwe motoren en konden we rustig aan beginnen om zo al goed voorbereid te zijn voor de opkomende Ten 
Kate test een dag later. 
 
Het circuit was voor iedereen nieuw en daarom begonnen we rustig aan de eerste sessie. 
De tijden waren na sessie 1 al behoorlijk goed, 2:04 dit was al behoorlijk snel zonder dat er gepusht werd of wat 
ook. De nieuwe Honda voelde erg solide en snel aan, dit door de goede basis setting van Ten Kate en door de 
nieuwe Pirelli slicks. 
Voor de tweede sessie werd de rijhoogte achter al even aangepast om de wendbaarheid en de gewichtsverdeling 
te veranderen om meer tractie aan de achterkant te krijgen. 
Dit direct al met succes, zonder er ook maar weer voor te moeten gaan zitten vlogen de tijden al naar beneden, de 
tweede sessie al een 2:01 zonder moeite! 
 
In de middag werd ook nog een wedstrijd verreden, door de tijden van de 3 sessies in de ochtend te gebruiken 
om de startplaatsen te bepalen. 
We stonden er al goed bij, op een 4e plek mochten we aan de wedstrijd beginnen om daarna nog 3 vrije training 
sessies te kunnen rijden in de middag. 
De race tussendoor was erg leuk, zo krijg je het wedstrijd gevoel er weer in en moet je zorgen dat je een goed 
ritme krijgt om continu goede tijden te kunnen rijden, dat lukte goed en na bijna een half jaar niet gereden te 
hebben en een nieuwe motor hadden we direct al een 2e plek te pakken! 
Ook nog een leuke beker gepakt dus. 
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Een van de supersnelle bochten op Aragon. 
 
 
Later op de dag werden de 3 sessies nog gereden op beide motoren om zo allerlei verschillende settings en 
banden te proberen, we hadden wat problemen met de SC1 achterbanden omdat de circuittemperatuur net even te 
laag was voor dit type band. Toen we overgingen naar de hardere SC2 achterbanden ging het veel beter en 
konden we aan het einde van de dag makkelijk en constant 2:01 rijden. 
Al met al een hele geslaagde eerste dag dus, zo was iedereen al weer ingewerkt en redelijk gewend aan de 
nieuwe motoren om zo goed voorbereid de volgende dag aan de Ten Kate test te beginnen dus. 
 
Tijdens de twee testdagen van Ten Kate was het de bedoeling om met de specialisten van TKR veel te leren over 
de motor en de mogelijkheden die er allemaal zijn met het datasysteem, tractioncontrol, motorrem en nog vele 
andere facetten. 
Door de onverwachte extra trainingsdag hoefden we geen lastige keuze meer te maken mbt tot de Pirelli banden, 
in de morgen gewoon de hardere type compound en later in de middag met hogere temperaturen gebruikten we 
de zachtere type banden. 
Het doel was om de eerste TKR trainingsdag te gebruiken om dus verschillende settings te gaan proberen met de 
twee motoren, de baan op met de eerste motor om dan een aantal ronden te rijden en dan vervolgens weer binnen 
komen om direct over te gaan op de andere motor met een andere setting om te kijken/vergelijken of de andere 
setting direct een verbetering was. 
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Niek pakte enorm snel en goed het datasysteem op, onvoorstelbaar hoe snel we al bezig waren met de settings 
van bijvoorbeeld tractioncontrol, als ik wat problemen had dat de tractioncontrol te snel in gaat zette hij de motor 
binnen een hand omdraai anders en (meestal) was het probleem direct verholpen zodat ik daarna ook direct al 
weer harder op de baan ging. 

 
  
Niek en Rik in overleg met Rutger van Ten Kate. 
 
De doelstelling voor de eerste TKR dag was om aan het einde van de dag rond de 2:00 rond constant te kunnen 
rijden om dan de volgende dag misschien een 1:58er er uit te kunnen persen.  
Bernard en Dennis zorgden er continu perfect voor dat de banden weer nieuw op de velgen zaten en in de motor 
en Geert had de rest van de motor weer in perfect shape zodat zonder na te denken in de laatste sessies van de 
dag er echt even voor kon gaan zitten.  
Zo kon ik zonder al te veel moeite al rondetijden van onder de 2:00 minuten rijden.  
Uiteindelijk kwamen we uit op 1:59,5 wat dus een erg goede afsluiter van de dag was!  
Vorig jaar had ik ontzetten veel last van opgepompte onderarmen en belette mij dat ontzetten veel om goed door 
te kunnen zetten in de wedstrijd of tijdens een training.  
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Nu door de goede begeleiding, veel squashen en trainen samen met oud ONK coureur Rik Lenters heb ik daar 
ineens totaal geen last meer van, ook een hele verbetering want met armpomp is het erg lastig de motor na 8 
rondes nog onder controle te houden en ben je genoodzaakt het tempo iets te laten zakken. 
 
De 1:59ers werden aan het einde van de eerste TKR trainingsdag makkelijk gereden en ging het eigenlijk al echt 
boven verwachting goed, voor de laatste dag op Aragon hebben we onze doelstelling nog maar weer even 
bijgesteld omdat het zo goed ging. 
Ik had in de avond nog even goed nagedacht hoe ik die snelle tijd naar beneden zou moeten krijgen en kwam met 
een aantal dingetjes die ik nog kon verbeteren. 
In de ochtend direct met die dingetjes in mijn hoofd op de motor gestapt en direct gaan knallen, het resultaat 
kwam er direct uit, 1:58,5!! Weer zonder moeite! Later op de dag zijn we nog zo verder gegaan om zo 
uiteindelijk heel makkelijk lage 1:58ers te draaien, iedereen had super werk geleverd en zonder hulp van de 
jongens was dit niet mogelijk geweest, deze rondetijden en de manier waarop het ging zijn gewoon echt goed!! 

 
  
Hard in de remmen na start-finish. 
 
De Ten Kate test hebben we dus met een heel erg goed gevoel af kunnen sluiten, iedereen heeft echt perfect werk 
afgeleverd, het duurde maar even of iedereen had het goede gevoel van vorig jaar weer te pakken. De set-up van 
de teamleden was wel iets anders t.o.v. vorig jaar maar alles pakte goed uit. 
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Dennis en Geert zijn in de truck en de rest van het team in huur auto direct op de dinsdagavond van Aragon naar 
Valencia vertrokken zodat we de woensdag even lekker vrij hadden om te genieten van het zeer lekkere weer (27 
graden) en de stad Valencia. 
In de ochtend hebben de jongens eerst nog de motoren verder even klaar gemaakt en nagekeken zodat we op 
donderdag direct fris aan een nieuwe uitdaging konden beginnen, het mooie GP circuit van Valencia! 
Op woensdag middag zijn we nog even met z’n allen Valencia in geweest, lekker op het strand gezeten en 
heerlijk gegeten, echt even een oppeppertje na 3 dagen trainen, heerlijk! 

 
  
Het mooie GP circuit van Valencia. 
 
Het was dus de bedoeling dat we met dit goede gevoel en tempo doorgingen op Valencia, we hebben eerst de 
set-up van de motoren nog wat aangepast vanwege het compleet andere circuit. 
Zo was Aragon echt een hoge snelheid baan met lange doordraaiers en hoogte verschillen, zo anders was 
Valencia. Dit circuit had weer korte bochten, kleine rechte stukjes waarna er weer een krappe bocht kwam. 
Compleet anders dus, maar wel goed zodat we hier ook een goede set-up van krijgen. 
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Vanwege de vrijwel gelijke weersomstandigheden hoefden we geen andere bandenkeuzes te maken, de Pirelli's 
werkten weer perfect. In de ochtend de hardere compounds en als het echt warm werd gingen de zachte banden 
er weer onder. 
 
 
Voor mij was het wel even wennen, het circuit is compleet anders en ik moest de goede lijnen van het circuit 
eerst even door krijgen. De eerste sessie was dus gewoon even weer lekker rijden en het goede gevoel weer te 
pakken krijgen van de andere dagen. 
De rondetijden waren in de ochtend rond de 1:43, daarna vond ik het vrij lastig om daar onderdoor te gaan maar 
na goed overleg met de jongens werd ik weer met een andere set-up en verse banden het circuit op gestuurd om 
zo in de namiddag al lage 1:41ers te rijden. 
Intussen was Albert ook overgevlogen samen met Stijn, dat maakte alles nog weer gezelliger en was de hele race 
familia bijna compleet! 
Alleen aan het einde van de dag had ik nog een kleine schuiver door eigen schuld. De motor brak ineens 
compleet onvoorspelbaar uit en voor dat ik het wist lag ik er al naast. 
Bleek dat ik dus per ongeluk met mijn tengels tegen de tractioncontrol knop aangekomen was en stond alles uit. 
Gelukkig viel de schade mee en hadden de jongens de motor de volgende dag alweer startklaar staan! 

 
  
Krappe bochten in Valencia. 
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Doordat de set-up van de motor nu echt goed was door de goede inzet en communicatie van de jongens konden 
we de laatste dag echt even gaan knallen!  
Doel was om rond de 1:38ers uit te komen, direct in de ochtend zaten we al in de 1:39ers welke echt makkelijk 
gereden konden worden, het ging dus weer de goede kant op. 
Niek was weer erg goed bezig met de data, Rik met de begeleiding van mij, Bernard en Dennis weer keihard aan 
het werk met de banden en wielen van de motor en Geert met de algehele staat van de motor, echt alles liep 
super gesmeerd. 
Aan het einde van de dag ben ik er nog even goed voor gaan zitten, we hadden de zachtste achterband gekozen 
voor een echte flying lap, dit moest de 1:38er worden! 
Alleen door de onverwachte hoge asfalt temperatuur was de spanning in de band binnen 2 rondes te hoog 
opgelopen en moesten we het bij een 1:39,1 houden. Ook weer een hele goede tijd die ver boven de 
verwachtingen van iedereen lag. 
 
Al met al is de hele week perfect verlopen en zit de gang er zeer goed in, de nieuwe teamstructuur en de nieuwe 
motoren hebben ons als team zijnde alleen maar sterker gemaakt en we kunnen dus ook niet wachten om aan de 
eerste wedstrijd (9 april te Assen) te beginnen.  
We hebben nog een trainingsdag van te voren geboekt zodat we ook in Assen nog een paar meters kunnen 
maken voor de wedstrijd aan en dan moet het gebeuren!  
 
Met sportieve groeten, Maarten Bekker 

 


