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Winteb Racing op het Podium Nieman opent Dutch Superbike seizoen met podiumplaats 
 
Zaterdag 5 juni werden voor het eerst dit seizoen wedstrijden verreden in het International 
Dutch Championship. Na een lange voorbereidingsfase mocht Nieman eindelijk laten zien 
wat hij in huis heeft. De Staphorster wist zijn Yamaha R1M na een spannend duel als derde 
over de finishlijn te sturen. Het Winteb TKRP Elcee Racing team kijkt dan ook terug op een 
geslaagde seizoensopener op het TT Circuit Assen.  
  
De wedstrijddag bestond uit twee kwalificaties en één wedstrijd. Hoewel het de hele week 
zonnig was, kwam er op zaterdagochtend een regenbui over het circuit. Na enige vertraging 
konden de kwalificaties van de Dutch Superbike onder droge omstandigheden verreden 
worden. Nieman kende naar eigen zeggen geen perfecte kwalificatieronde. Zijn tijd was 
evenwel goed voor een vierde startplek. 
  
Om 16.50 uur was het tijd voor eerste race van het seizoen. Nieman kende een matige start 
en kwam als zesde door de eerste bocht. Na 4 ronden wist Frank Nick Vlaar in te halen en 
begon het duel met Danny van der Sluis om de derde positie. De inhaalacties van beide 
coureurs kostten veel tijd, waardoor de nummer 2 wist te ontsnappen. Frank wist 
uiteindelijk het duel met Van der Sluis te winnen door een sterke laatste ronde en pakte 
hiermee de laatste trede van het podium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frank 26 Full Speed. 
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Frank: “De baantemperatuur tijdens de race lag ten opzichte van de trainingsdagen 
aanzienlijk lager. Ik denk dat hierdoor de motor setup niet meer perfect werkte. Ik heb hard 
gevochten en ben tevreden om het seizoen zo te openen. Het is belangrijk om constant te zijn 
over een geheel seizoen. Dit zijn belangrijke punten voor het kampioenschap.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank zijn eerste podium van 2021. 
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Albert van plaats 40 naar 29 in een hectische race. 
 
Na slechts 3 ronden in de eerste Qualificatie vanwege een half natte baan en een 
tegenvallende tweede qualificatie stond ik op de 40’ste plaats in een veld van 44 deelnemers 
in de PRO Cup 1000 klasse. 
Na drie jaar niet gereden te hebben moet ik eerlijk toegeven dat het wel even weer wennen 
is aan de snelheid. Mijn toegenomen leeftijd (48) speelt misschien ook nog wel een rol 
(hahahaha). 
Mijn start liep voorspoedig, maar ik zag een 43 coureurs de eerste bocht induiken waarvan 
velen dachten dat het wereldkampioenschap binnen te halen was ofzo. Het ging er hard en 
soms gevaarlijk aan toe. Ik nam dus ook het besluit om het iets rustiger te doen en te kijken 
hoe de eerste ronde zou verlopen. Mijn besluit bleek terecht, want halverwege de eerste 
ronde aan het einde van de Veenslang kegelden meerdere rijders elkaar eraf. Als gevolg 
hiervan moest er zelfs een ambulance de baan op en reden we vervolgens 3 ronden onder 
de rood/paarse 60 km/uur vlag. Zeg maar een soort van saftey car situatie. 
Daarna werd de groene vlag gezwaaid en kon er weer geracet worden. Ik heb een mooie 
inhaal race gereden en ben uiteindelijk op de 29’ste plaats geëindigd waarbij mijn PR met 3 
seconden aangescherpt is. Dit smaakt naar meer. 

 
Albert 17 op jacht. 
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Het Winteb TKRP Elcee Racing team is tevreden met het resultaat en kijkt uit naar de tweede 
ronde van het International Dutch Championship. In het weekend van 18 t/m 20 juni reist 
het team af naar het Duitse Oschersleben voor twee races.  
 
 
De eerst volgende race op Assen het is een Endurance Race (met traditionele LeMans start). 
10 juli. De 501 van Assen. Een heel mooi evenement waar veel te doen is. Iedereen is 
welkom. 
 
We willen onze sponsoren weer hartelijk bedanken zonder jullie is het niet mogelijk. 
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