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Goedemiddag Allemaal, 
 
We zijn eindelijk de baan op gegaan. Vrijdag 9 april hadden we onze eerste trainingsdag als team.  

 
Het team voor het eerst in de pitbox. 
 
Op het circuit van Assen en onder zeer koude en verraderlijke omstandigheden hebben we onze 
eerst meters afgelegd. Voor ondergetekende was het weer even wennen na 3 jaar afwezigheid, maar 
gezien de omstandigheden ging het niet slecht. 
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Albert na 3 jaar weer op het circuit. 
 
Frank daarentegen had de smaak alweer goed te pakken op de door Ten Kate Racing getunede en 
opgebouwde Yamaha R1. 
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Frank is los en met de ellebogen aan de grond. 
 
Zaterdag 10 april hadden we vanwege de corona maatregelen een aangepast schema waarbij er 
geen publiek aanwezig mocht zijn. 
Twee “oefen” kwalificatie trainingen en een race simulatie waarbij geen punten verdiend konden 
worden. 
 
Ik trainde mezelf in mijn klasse naar de negende startpositie. In de race simulatie, bij een 
temperatuur van slechts 8°C , had ik vervolgens een goede start. Na de eerste bochten en 
uitremacties lag ik vervolgens al in de top 5. Helaas waren mijn banden nog niet warm genoeg en 
wilde ik iets te veel, waardoor ik in de Ruskenhoek crashte en vervolgens mijn nieuwe airbag-pak uit 
testte. 
Die deed wat ie moest doen. Gelukkig was er verder weinig schade. 
Ten tijde van Frank (plaats 4) zijn race was het weer nog slechter geworden, waarop we besloten 
hebben dat Frank alleen maar zijn Launchcontrol systeem zou testen en daarna binnen zou komen. 
Een verstandige beslissing bleek achteraf. 
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Privé test Ten Kate 

Op maandag 19 april werd de 23-jarige coureur uit Staphorst uitgenodigd door Ten Kate Racing 

Products voor een privé test gezamenlijk met het Ten Kate Racing SBK team op het TT Circuit. 

Nieman deelde het circuit met de World Supersport coureur Dominique Aegerter. Het was een 

zeer intensieve testdag voor zowel het team als de coureur. We sloten de dag af met een sterk 

tempo en deden veel ervaring op met de nieuwe motor! 

  

Frank: “De eerste meters met het nieuwe team en motor voelden al zeer goed. Gedurende de 

dagen hebben we stapsgewijs progressie geboekt en liggen we goed op schema. Ik wil de KNMV 

& het IDC bedanken voor de testdagen. De privé test in Assen was een zeer bijzondere ervaring. 

Aegerter sloot de dag af op mijn Yamaha R1M, wat nuttige feedback met zich meebracht. Ik wil 

zowel het team alsook Ten Kate Racing Products bedanken voor de uitstekende ondersteuning.” 
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Op 8 mei hadden we wederom een trainingsdag op Assen waarbij zowel Frank als ik goede progressie 
gemaakt hebben. 
9 mei zou dan de eerste officiële race zijn, maar deze kon niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. 
 
Helaas is ook de race van 22 mei afgelast om het Nederlandskampioenschap waardoor we hebben 
gekozen om deel te nemen aan de openingsronde van het Duits kampioenschap in Oschersleben. 
Dit zogenaamde IDM (Internationale Deutsche Meisterschaft) komt het dichts in de buurt van het WK 
niveau en is een zeer goede leerschool voor Frank, mede gezien het feit dat we met het Nederlands 
kampioenschap ook nog op dit circuit gaan rijden. 
 

Frank Nieman aan de start bij openingsronde IDM Oschersleben 
 
Het Winteb TKRP Elcee Racing team reist dit weekend af naar het Duitse Oschersleben voor de 
openingsronde van het Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM). Frank Nieman neemt 
deel aan de Superbike 1000 klasse en zal twee races verrijden. Het is voor de 23-jarige Staphorster 
het eerste wedstrijdweekend van het nieuwe seizoen. De Nederlandse IDC races werden eerder 
namelijk twee keer gecanceld in verband met de huidige coronamaatregelen.  
  
Het was de bedoeling dat op zaterdag 22 mei een IDC wedstrijd verreden werd, maar helaas zijn in 
Nederland wedstrijden in de buitenlucht nog niet toegestaan. Dit betekende wederom dat het 
evenement gecanceld moest worden. De eerstvolgende wedstrijd in het International Dutch 
Championship staat voorlopig op 5 juni gepland.  
  
In Duitsland kreeg het IDM groen licht voor de openingsronde in Oschersleben. Een uitstekende kans 
voor Nieman om zijn Yamaha R1M uit te testen onder wedstrijdomstandigheden! Daarnaast is dit 
raceweekend de ideale voorbereiding voor de nog komende IDC wedstrijden in Oschersleben. 
  
Frank: “Wat kijk ik uit naar het moment dat de rode lichten uitgaan. Een wedstrijdweekend brengt 
toch altijd andere elementen met zich mee dan testdagen. De laatste testdagen waren positief, 
waardoor ik met een goed gevoel naar Oschersleben ga. Ik ga voor het eerst met de superbike op een 
ander circuit dan Assen rijden, hier ga ik ongetwijfeld veel van leren. Ik ben benieuwd waar we staan 
in het competitieve IDM startveld.” 
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Zoals het er nu uitziet zullen de volgende races weer normaal verlopen en deze zullen gehouden worden 
op het circuit van Assen, zaterdag 5 juni. 
Ik hoop jullie daar allen te mogen begroeten bij ons team. 
 
Hieronder de voorlopige agenda. 
 

Datum Circuit Land Kampioenschap 

2 t/m 3 juni Assen  NL Training 

5 juni Assen  NL NL 

18 t/m 20 juni Oschersleben Dld NL 

2 t/ 4 juli Nurburgring Dld NL 

9 t/m 10 juli Assen, Endurance race 
500 km 

NL Training + 1 daags evenement 

16 t/m 18 juli Assen NL NL 

6 t/m 8 augustus Assen NL NL 

3 t/m 4 september Assen NL NL 

10 t/m 11 september Assen NL  NL 

1 t/m 2 oktober Assen NL NL, dubbele races. 
Speciale Day at the Races georganiseerd door Winteb Racing en de 41 Club 
Winschoten voor de kinderen van tehuis “Klein Voorhout” te Scheemda. 
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