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Zo! De eerste test kilometers als het nieuwe Winteb racingteam zitten er weer op! 
Nadat Maarten samen met Bernard  al eerder  in het zonnige Spaanse Cartagena begin dit jaar heeft getest (met 
behoorlijke goede tijden), zouden we nu voor de eerste keer als team inclusief de nieuwe Winteb Teamtruck naar 
het (hopelijk) zonnige Val de Vienne in Frankrijk gaan rijden om nog wat meer meters te maken voor het 2011 
seizoen. 
Van te voren moest er nog veel werk verzet worden gezien de truck echt maar een paar dagen voor de training in 
Frankrijk klaar was en nog compleet ingedeeld moest worden, maar door de goede samenwerking en 
inspanningen van alle teamleden en alle mensen er om heen was de truck op tijd klaar. Chapeau!! 
De motoren waren in de winter ook in goede technische staat gemaakt en waren reeds voorzien van de nieuwe 
Winteb racing kleuren,maar waren ook van nieuwe vering en nieuwe remmen voorzien om de motoren nog beter 
te maken, die waren dus klaar om de baan op te gaan! 
Het was de eerste keer dat we echt als een team gingen rijden, Niek en Bernard als de monteurs en Albert en 
Maarten als de rijders. 
Eenmaal aangekomen in Val de Vienne na een rit van ca. 1100km bleek dat het een heerlijke en vooral zonnige 3 
dagen zouden worden! Het weer zat dus goed mee en dus konden we direct op zondag ons vooral gaan richten 
op de nieuwe indelingen van de teamtruck en pitbox en ons met alle materialen bekend maken om het dit seizoen 
allemaal zo makkelijk mogelijk te maken voor monteur en rijder. 
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De motoren voor de truck. 
 
Nadat de motoren helemaal nagekeken waren en de pitbox ingedeeld was konden we rijden! We hadden 3 dagen 
waarop we 5 sessies van 25 minuten per dag konden rijden dus kon er in de ochtend rustig gereden worden op de 
nieuwe Pirelli banden.  
In de ochtend was de baan wat kouder en begonnen Albert en Maarten redelijk kalm aan de ochtend.  
Alhoewel, Maarten was al heel snel aan de baan gewend en had direct de goede lijnen te pakken, in de eerste 
ochtend begon hij direct al onder de 1:50ers te rijden. Albert deed het wat rustiger aan en reed rondjes van 2 
minuten.  
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Albert op snelheid door een van de grote chicanes van het circuit 
 
Naarmate de eerste dag vorderde waren de rijders al aardig aan de baan gewend en kon vooral Maarten al veel 
progressie boeken door de nieuwe WP vering en door nieuwe banden met een zachter compound te monteren.  
Resultaat: 1:46,5 op de eerste dag voor Maarten en 1:56,2 voor Albert.                                               
Albert moest nog even wennen aan de motor en het circuit nadat hij een lange winterstop heeft gehad, maar de 
lol van het motorrijden was er wel weer!! Na iedere sessie kwamen de coureurs weer met een glimlach van de 
motor af wat het belangrijkste is voor iedereen dit seizoen, lol hebben!! 
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Maarten heeft snelheid er direct al goed inzitten maar heeft nog problemen om het voorwiel omlaag te houden 
 
Nadat de Albert en Maarten klaar waren met rijden werden zij op pad gestuurd door de monteurs voor de nodige 
lekkere drankjes versnaperingen in de avond met als gevolg dat de avonden in stijl werden afgesloten met echte 
Franse rode wijn, olijven, steaks en stokbroden! 

 
De Winteb Racing Team BBQ in de pitstraat. 
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Op dag 2 werd het nog warmer en was het s’middags 20 graden! 
Vooraf werd er weer gewaarschuwd op de ridersbriefing dat de baan in de ochtend koud is en dat er minder grip 
is, hierdoor bleven veel rijders in de box en gingen een sessie later pas de baan op. 
Maarten en Albert gingen toch direct in de ochtend de baan in omdat er dan minder mensen rijden en kan er 
lekker doorgereden worden, Maarten reed direct in de eerste sessie in de ochtend weer harder als de dag ervoor, 
direct weer in de 1:46ers met de koude temperaturen, dat beloofde nog wat voor de latere sessies te worden als 
de baan warm is! 
 
In de middag werden er weer nieuwe Pirelli’s met een zachtere compound gemonteerd, en konden de tijden nog 
verder omlaag, Albert begon ook steeds meer zn draai te vinden op de motor, door wat kleine vering 
aanpassingen en de nieuwe banden ging hij ook steeds beter. 
De eerste paar ronden van de sessie nam Maarten Albert eerst even op sleeptouw om de juiste bochtensnelheden, 
rempunten en lijnen te laten zien om er vervolgens weer als een speer er vandoor te gaan en zijn eigen 
rondetijden verder aan te scherpen, resultaat: hoge 1:44ers voor Maarten en 1:55ers voor Albert! Nu begonnen 
de jongens echt op snelheid te komen! 

 
Albert in de bocht. 
De samenwerking in het team verliep echt vlekkeloos, als de rijders binnenkwamen werden direct de 
bandenspanningen, temperaturen van de banden  en de reacties van de rijders direct zorgvuldig gedocumenteerd 
en later doorgenomen om later voor de volgende sessie weer veranderingen aan de motoren te maken om de grip 
en handelbaarheid van de motoren nog meer te verbeteren! 
De laatste dag stond in het teken om nog even de spreekwoordelijke puntjes op de I te zetten, Maarten wou graag 
in de 1:43ers komen en Albert wou graag naar de 1:50 toe! 
Het weer was weer echt perfect en de motoren stonden s’ochtends weer perfecte staat te pronken in de box om 
de laatste dag van de training weer losgelaten te worden! 
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Maarten liet er geen gras over groeien, direct in de eerste koude sessie word er direct in de 1:45ers gereden om 
later op de dag met warmere temperaturen er echt even voor te gaan zitten! 
Albert had wat meer moeite om verder te komen, hij bleef de hele tijd een rond de 1:54 steken en kwam maar 
niet verder. 
Nadat de eerste 2 sessies klaar waren werden er weer niewe Pirelli banden gemonteerd om de laatste sessie voor 
de middag pauze om de gestelde doelen te halen, 1:43ers voor Maarten en 1:50ers voor Albert! 
 
Niek en Bernard hadden de motoren in echt perfecte staat geprepareerd, de nodige vering aanpassingen, nieuwe 
remblokken en banden waren weer gedaan voor Albert en Maarten, nu moest er dus even serieus gereden 
worden! 
Maarten ging direct als eerste de baan in en haalde direct in ronde 3 zijn doelstelling, een 1:43er!  
Na een paar ronden voluit gegaan te zijn even de pits in, even ademhalen en weer verder om zo nog een paar 
keer de rondetijden omlaag te halen. 

 
Maarten op jacht naar de 1:43ers 
 
 
Albert had toch nog steeds wat meer moeite met de motor, het rijden zelf ging super maar het gevoel om nog 
harder te gaan was er net niet genoeg. 
De doelstelling van Maarten was gehaald voor de 3 dagen en werd er besloten om de laatste 2 sessies  wat 
rustiger aan te doen en te gaan voorrijden om Albert dichter bij de 1:50ers te brengen. 
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Maarten (4) en Albert (55) aan het einde van de dag. 
 
Door het voorrijden ging het bij Albert ook steeds beter en duurde het maar even of hij zat al in de 1:53ers om in 
de laatste sessie nog verder te gaan in de 1:52ers!! 
De doelstellingen die we dus hadden voor de laatste dag waren dus gehaald! 
Niemand was gevallen en op paar grindbak excursies na waren de dagen perfect gelopen! 
Achteraf bleken de rondetijden van Maarten ook dusdanig goed dat hij (nu al!) kwa tijden al heel erg dicht bij de 
toppers van het ONK reed, hierdoor hadden we als team nog genoeg  na te praten over de doelstellingen en 
misschien toch de keuze van het soort kampioenschap aan te passen op de snelheid van de rijder die echt enorme 
stappen in een heel klein tijdsbestek weet neer te zetten. Word vervolgd! 
Uiteindelijk konden we dus met veel blijdschap nakijken op de 3 dagen trainen in Val de Vienne,  de 
samenwerking verliep echt vlekkeloos tussen de teamleden en werd er vooral veel lol gemaakt tussen iedereen, 
onze doelstellingen waren gehaald en dus konden we moe en voldaan weer in de nieuwe teamtruck naar huis! 
 
Met sportieve groeten het Winteb racingteam 
 
  
 
 
 
   
 
 
 


