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Uitstekend debuut voor Winteb Racing 
  
Het nieuwe Winteb Racing Team maakte afgelopen weekend tijdens de Lente Races zijn debuut in 
het ONK Superbike. 
Het besluit om te gaan deelnemen aan het ONK DSBK werd genomen na de succesvol verlopen 
voorjaarstrainingen in Val de Vienne. Tijdens deze trainingen bleek de talentvolle, uit de supermoto 
afkomstige coureur Maarten Bekker (Alteveer) dusdanig de snelheid er in te hebben, dat hij in overleg 
(tijdens de 14 uur durende terugreis van Val de Vienne) met Albert van der Velde (Team manager en 
Superbike coureur) alsnog besloot om te debuteren in het ONK DSBK. Beide coureurs rijden op een, 
door Mulders Motoren JR Tuning geprepareerde, rode HONDA Fireblade. 
Albert reed sinds 2009 al in het ONK Superbike met als beste resultaat een twintigste plaats tijdens de 
Speed Challenge van 2009 en een zestiende plaats in de regen tijdens de Race of the Champions in 
2010. Eigenlijk had Albert al de beslissing genomen om het wat rustiger aan te gaan doen in 2011 
maar daar is dus nu (3 coureurs, 4 monteurs, teamvrachtwagen, vele gasten tijdens de races enz.) 
niet veel van terecht gekomen. Maarten is helemaal nieuw in de wegrace wereld en moest 
voorafgaande aan de Lente Races eerst nog zijn licentie halen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maarten (4) en Albert (55) op Val de Vienne. 
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Kwalificaties 
Met de licentie nog vers van de pers begon Maarten aan zijn eerste kwalificatie training voor het ONK 
Superbike. 
De keuze voor het ONK bleek een juiste te zijn want Maarten reed in de eerste kwalificatie naar een 
achtentwintigste plaats met een nieuwe PR van 1.45,5. 
Albert kon dat weekend helaas vanwege andere verplichtingen niet deelnemen. 

 
De motor van Maarten(52) klaar voor de kwalificaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De motor van Albert (57) tentoongesteld voor het sponsorbord en de teamvrachtwagen. 
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Hartelijk dank aan onze trouwe sponsoren. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. 
 
Voor de tweede kwalificatie werd er vers rubber gemonteerd en een extra zachte Pirelli SC0 achter de 
hand gehouden voor de laatste paar ronden. 
Na weer een verbeterde tijd neer gezet te hebben kwam Maarten de pits in om voorzien te worden 
van de Pirelli SC0 achterband. Deze werd snel en vakkundig door Niek Stadlander (Chef 
Monteur), Bernard de Roo (Monteur) en Dennis Leiting (Monteur) gewisseld 
waarna Maarten aan zijn verdere opmars kon beginnen. Dit alles onder toeziend oog van oud ONK 
Superbike coureur Rick Lenters, die het Winteb Racing Team met raad en daad bijstaat, waarvoor 
hartelijk dank. 



 

Winteb Racing  
Vossenkamp 32   
9675 GKJWinschoten  
The Netherlands   
Tel:    +31(0)597-412034/412252 
Mob:  +31(0)6-15094531 
Fax:   +31(0)597-420494 
e-mail:  info@vracing.nl 
Website: www.wintebracing.nl 
Bank:   442365160  
IBAN: NL55ABNA0442365160 
BIC: ABNANL2A 

4 

 
Maarten (rechts) in overleg met oud ONK Superbike coureur Rick Lenters. 
 
Het uiteindelijke resultaat van de goede samenwerking tussen de coureur, monteurs en Rick leverde 
een zesentwintigste startplaats op en een nieuwe PR van 1.44.2. 
 

 
Onze zeer gewaardeerde monteurs Dennis, Bernard en chef monteur Niek. 
 
 
 
 
 
 



 

Winteb Racing  
Vossenkamp 32   
9675 GKJWinschoten  
The Netherlands   
Tel:    +31(0)597-412034/412252 
Mob:  +31(0)6-15094531 
Fax:   +31(0)597-420494 
e-mail:  info@vracing.nl 
Website: www.wintebracing.nl 
Bank:   442365160  
IBAN: NL55ABNA0442365160 
BIC: ABNANL2A 

5 

Race 
Om 16:15 uur was het dan zover. Maarten's eerste ONK Superbike race stond voor de boeg. 

 
Maarten op de grid voor zijn allereerste ONK Superbike race. Ondersteund door het volledige 
monteursteam, adviseur Rick Lenters en zijn eigen persoonlijke paraplu dame Marleen ! 
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De start ging super en meteen had Maarten een paar plekken veroverd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maarten (52) is goed op dreef. 
 
Na een paar schermutselingen kwamen een aantal snellere rijders Maarten voorbij omdat hij nog net 
wat te weinig ervaring en ritme heeft. 
Het duurde echter niet lang totdat Maarten zijn ritme te pakken had en continu 1.42'ers neer zette, 
waar wij als Winteb Racing heel erg blij mee zijn en diep respect voor hebben gezien het feit dat dit 
Maarten's eerste wegrace ooit was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Winteb Racing  
Vossenkamp 32   
9675 GKJWinschoten  
The Netherlands   
Tel:    +31(0)597-412034/412252 
Mob:  +31(0)6-15094531 
Fax:   +31(0)597-420494 
e-mail:  info@vracing.nl 
Website: www.wintebracing.nl 
Bank:   442365160  
IBAN: NL55ABNA0442365160 
BIC: ABNANL2A 

7 

 
Zeer laat remmen en een hoge bochtensnelheid lijken bij Maarten (52) in de genen te zitten. 
 
Uiteindelijk werd de race afgesloten op een zeer verdienstelijke eenentwintigste plaats. Een beter 
debuut hadden wij als Winteb Racing niet kunnen wensen. 
Maarten daarentegen was blij maar toch wat gereserveerder en zag nog wel mogelijkheden om nog 
sneller te gaan ! Dit allemaal op een nagenoeg standaard Honda Fireblade. 
"Ik weet waar ik nog wat laat liggen en dat ik nog later kan remmen en ik kan nog wel 1,5 tot 2 
seconden eraf halen" aldus Winteb Racing Coureur Maarten Bekker. 
De geschiedenis schijnt zich te herhalen want hetzelfde zei hij ook in Val de Vienne om daar 
uiteindelijk 1.43'ers te rijden. 
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Toekomst 
Het volledige Winteb Racing Team richt zich nu eerst op de komende KNMV Supercup 600 race op 9 
april waar de derde Winteb Racing coureur Sieger Zuiderveld zijn opwachting maakt. 
Vervolgens gaan we vol goede moed naar het spektakel van het WK Superbike. 
Maarten Bekker probeert dan zijn tijden nog verder aan te scherpen en de eerste punten voor het 
Winteb Racing Team binnen te halen. 
Albert van der Velde zoekt naar zijn niveau van 2009, dat moet gaan leiden tot rondetijden van 1.45. 
Het belangrijkste resultaat van dit seizoen is echter al binnen gehaald en dat is een team waar 
hard, serieus en met toewijding gewerkt wordt, maar ook zeer veel lol is. 
In zeer korte tijd is er een hechte vriendengroep ontstaan. 
 
Ik wil de sponsoren hartelijk danken voor hun support. Belangstellenden, vrienden en familie ook 
hartelijk bedankt voor de steun, want een ONK seizoen vergt ook opofferingsgezindheid van jullie 
kant. 
 
Allemaal tot ziens op het circuit ! De volgende race is tijdens het WK Superbike op Assen (17 april). 
Iedereen is van harte welkom als gast van Winteb Racing Team tijdens de races. We kunnen jullie 
steun goed gebruiken. Dit kon wel eens een heel bijzonder jaar gaan worden! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Albert van der Velde. 
Team manager Winteb Racing. 
  
 


