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Winteb Racing weer op het Podium  

Frank Nieman 2 x derde plaats in Oschersleben. 

Albert van der Velde een 22e en 19e plaats onder tropische omstandigheden. 
 
Woensdag 16 juni vertrok een gedeelte van het team richting het circuit van Oschersleben in 
het voormalige Oost-Duitsland. Hier zouden race 2 & 3 van het kampioenschap gereden 
worden. De omstandigheden beloofden zeer warm te worden. Op donderdag werden er 
door Frank en Albert verscheidene trainingssessies afgewerkt. Frank kon hierbij zijn motor 
verder afstellen en Albert kon de baan opnieuw verkennen, dit gezien het feit dat het voor 
hem 10 jaar geleden was dat hij hier gereden had. Donderdagavond voegden de monteurs 
Danny en David zich bij het team. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1 op het circuit van Oschersleben. 
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Pitbox inrichten nadat we de eerste dag vanuit een tent opereerden. 
 
Op vrijdag dag stonden er wederom vrije trainingen als ook de eerste kwalificatie training 
gepland.  
 
Het was voor Albert wel even weer wennen. Oschersleben in een intensief en technisch 
baantje dat wel wat van je vraagt. De omstandigheden met temperaturen van boven de 30°C 
maakten het nog een beetje heftiger. Desalniettemin heeft Albert er van genoten en zette 
zijn Yamaha op de voorlopige 23 plaats (van de 40). 
Albert; “Mooi om hier terug te zijn. Moe maar voldaan konden we de motoren voor de 
volgende dag klaar maken”. Vrijdagavond voegden Eddy en Henriette zich bij het team en 
waren we op volle oorlogssterkte. 
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Frank Nieman in de bocht achtervolgd door een Deense ex-WK rijder.. 
 
Frank kon gelijk een hoog tempo vinden op het Duitse circuit en het vertrouwen in de 
Yamaha R1M was goed. Op vrijdagmiddag was het tijd voor de eerste kwalificatie. Ook hier 
was de 23-jarige Staphorster snel, waardoor hij een tweede tijd noteerde. Op 
zaterdagmorgen volgde de tweede kwalificatie. Tijdens deze kwalificatie kwam de perfecte 
ronde nog niet bij elkaar, dit betekende uiteindelijk dat Nieman vanaf een vierde plek moest 
starten. 
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Zaterdagochtend vroeg waren de tweede kwalificatie sessies. Albert verbeterde zijn tijd, 
maar de anderen ook, waardoor hij op een 22e startpositie uitkwam. Frank ging zo als 
gewoonlijk als een speer en reed zich naar een 4e startpositie. 
Vervolgens was het heel lang wachten totdat laat in de middag de eerste races gereden 
zouden worden. Dit bij omstandigheden van boven de 35°C in combinatie met het 
slaapgebrek als gevolg van de hitte werd een aanslag op lichaam en de geest maar vooral 
voor het concentratie vermogen. 

 
Wachten en werken totdat de race begint bij 35°C. 
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Albert was als eerste aan de beurt in de ProCup 1000 klasse. 
Bij een temperatuur van boven de 35°C stelde het hele veld zich op en wachtte het rode licht 
af. 

 
Start van de ProCup 1000 race. Albert rijdt met nummer 777. 
 
Albert; “Ik had een normale start waarbij ik een paar jongens pakte, maar ook weer door een 
aantal ingehaald werd. Ik deed het eerlijk gezegd even rustig aan bij de start om niet al in de 
eerste bochten eruit getikt te worden. Ik belandde achter een Ducati die ik, mede door mijn 
gebrek aan race ritme, maar moeilijk voorbij kon komen ondanks het feit dat ik sneller was. 
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Albert achter de moeilijk te passeren Ducati. 
 
“Uiteindelijk passeerde ik de Ducati en kwam ik in een mooi groepje van 4 rijders terecht die 
een leuk gevecht op de baan leverden.” 
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“De race duurde 20 minuten + 2 ronden en ik was blij dat hij afgelopen was. De 
omstandigheden waren slopend en ik word tenslotte ook een dagje ouder, hahaha.” 
 
Uiteindelijk eindigde Albert op een 22e plaats. Niets verloren niets gewonnen maar wel veel 
ervaring erbij. 
 
Albert; “Onmiddellijk na de race mijn pak uitgetrokken en het zwembadje ingedoken. Het 
hele team nog bedankt voor het goede werk wat er onder deze zware omstandigheden 
geleverd is”.  
 

 
Plaatje zegt genoeg. 
 

mailto:albert@winteb.nl
http://www.wintebracing.nl/


 

Winteb Racing Mob:  +31(0)6-15094531 Bank:   442365160 
Grutto 26 e-mail:  albert@winteb.nl IBAN: NL55ABNA0442365160 
9685 AH Winschoten Website: www.wintebracing.nl BIC: ABNANL2A 

The Netherlands 
 

 
Zaterdagmiddag rond half zes ging Frank van start met de eerste race. Hij kwam als vijfde de 
eerste bocht door, maar wist vervolgens al snel zijn voorganger Nick Vlaar te passeren. Vlaar 
wist de Staphorster lang te volgen, maar Nieman wist hem uiteindelijk te lossen. Frank 
finishte op een nette derde plek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer een verdiende beker voor Frank. 

mailto:albert@winteb.nl
http://www.wintebracing.nl/


 

Winteb Racing Mob:  +31(0)6-15094531 Bank:   442365160 
Grutto 26 e-mail:  albert@winteb.nl IBAN: NL55ABNA0442365160 
9685 AH Winschoten Website: www.wintebracing.nl BIC: ABNANL2A 

The Netherlands 
 

 
Zondagochtend om 08.45 uur was Albert als allereerste van de dag aan de beurt voor een 15 
minuten durende warming-up. Het had kort daarvoor echter nog geregend dus het was 
oppassen op de baan. Vooral achterop het circuit waren er nog natte plekken. 
Albert; “De eerste ronde verkende ik de baan, waarbij ik constateerde dat in de laatste drie 
bochten er nog natte plakken waren. De tweede ronde kon het gas er op behalve in de 
laatste bochten. Met slicks onder de motor blijft het altijd oppassen op een opdrogende 
baan. De motor zette bij het gas geven dus ook een aantal malen een stap opzij.  
Na 8 ronden hield ik het voor gezien en waarschuwde mijn pitbox genoten voor de natte 
plekken.” 
Na Albert gingen de rijders van de supersport 600 klasse de baan op en die gaven 
onmiddellijk vol gas. Na een halve ronde vlogen er dus meerder rijders af waardoor de 
gehele sessie werd stil gelegd en ook Frank zijn daarop volgende sessie verloren ging. 
 
Om 10.20 uur stond Albert zijn tweede race op het programma. Gelukkig was de 
temperatuur wat aangenamer maar de slechte nachtrust van zo’n 3 uur slaap speelde hem 
parten. 
Albert; “Ik stelde me wederom op de 22e startpositie en wachtte tot het licht zou doven. Ik 
had een goede start en belandde wederom achter de Ducati die me de vorige race zo lang 
opgehouden had. Dit keer haalde ik hem snel in en reed naar een groepje voor me. 

 
Albert haalt de Ducati in, groen witte helm. 
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Wat volgde was een gevecht met 3 andere rijders die de hele race duurde. 
Albert; “uiteindelijk kon ik de andere rijders van het groepje voor me inhalen. Mijn 
bochtensnelheid lag hoger en ook het remmen ging beter. Echter bij het uitkomen van de 
bochten kon ik maar net aanhaken of net niet en moest ik het van het remmen hebben. 
Hier moet ik echt nog aan werken (mijn highsider op Assen in 2015 waart echter nog ergens 
in mijn hoofd rond, waardoor ik nog niet snel genoeg het gas erop zet) en wellicht is het een 
optie de powermodes van de motor aan te passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert bezig aan zijn opmars. 
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Albert; “uiteindelijk eindigde ik op de 19e plaats. In een van de laatste rondes raakte ik even 
buiten de baan waardoor ik 3 plaatsen verloor. Desalniettemin heb ik een mooie race 
gereden waarbij ik 3 seconden sneller was dan de dag ervoor! Ik wil het hele team graag 
bedanken voor hun inzet en de gezelligheid”. 
 
Frank zijn tweede race vond ook plaats op zondag en leek veel op de eerste race van 
zaterdag. Wel kende Nieman een betere start en lag het tempo tijdens deze wedstrijd hoger. 
Nieman reed mooie rondetijden en kwam aanzienlijk dichter bij de koplopers dan tijdens de 
vorige race. Frank sloot de race af met een voldaan gevoel op plaats drie.  
  
Frank: “We hebben met het team mooie stappen gemaakt. In race 1 haalden we niet het 
maximale resultaat wat volkomen aan mezelf lag. In race 2 had ik het juiste gevoel en was 
een derde plaats het maximale resultaat. Toch weer een dubbele podiumplaats te pakken. 
We gaan het weekend goed analyseren, want we willen uiteraard meevechten voor de 
overwinningen.” 
 

 
 
De volgende races zijn op de Nurburgring in Duitsland in het weekend van 1, 2 en 3 Juli. 
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De eerstvolgende race op Assen is een Endurance Race (met traditionele LeMans start) en 
vindt plaats op 10 juli: de 501 van Assen. Een heel mooi evenement waar veel te doen is. 
Iedereen is welkom. 
Last but not least willen we onze sponsoren weer hartelijk bedanken zonder jullie is dit alles 
niet mogelijk. 
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