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Winteb Racing viert feest 
 

Afgelopen weekend werd alweer de derde race van het seizoen 2011 gereden. 
Uiteraard was ook Winteb Racing aanwezig op het prachtige circuit van 
Francorchamps. 
Voor Maarten Bekker zou dit de eerste keer op Francorchamps zijn. 
Albert van der Velde had er al in 2009 gereden maar had dankzij een highsider bij 
het uitkomen van Radillion, geen goede herinneringen aan het circuit. 
 

Op vrijdagmorgen om 11:00 uur vertrok het team, m.u.v. Chef-monteur Niek 
Stadlander en Kim Leiting, vanuit Winschoten naar Francorchamps. Niek en Kim 
zouden later op de avond arriveren. 
In de loop van de middag werd het kamp opgeslagen op de paddock. Met dank aan 
de mensen van DTC Racing die hun auto’s verplaatsten zodat we een goede plek 
konden bemachtigen. 
Tegen de avond was alles gereed en konden we genieten van een heerlijke 
Italiaanse pasta. 
 

Kwalificatie 1 
De eerste kwalificatie liep voor Maarten Bekker redelijk goed, gezien het feit dat het 
zijn eerste keer op het circuit was. De avond ervoor had hij nog wel even op de fiets 
een rondje over het circuit gemaakt en er achter kwam dat er soms wel erg veel 
hoogteverschil in het circuit zat. 
Zoals inmiddels gebruikelijk had Maarten vrij snel door hoe een circuit in elkaar 
steekt en werd de eerste training met een ronde tijd van 2 min. 34,5 afgesloten. 
Albert had een dramatische eerste kwalificatie training en eindigde op de laatste 
plaats. Er moest dus wel iets veranderen tijdens de tweede kwalificatie. 
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Maarten in de 180° bochten na start/finish. 
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Albert in de 180° bochten na start/finish. 
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Kwalificatie 2 
In de tweede kwalificatie werd er door beide Winteb Racing coureurs goed gas 
gegeven. Maarten wist zijn tijd aan te scherpen tot 2 min. 32,3 en Albert verbeterde 
zijn tijd met een dikke 7 seconden tot 2 min. 39,9. 
Dit leverde in het gecombineerde Belgisch en Nederlands startveld een 
tweeëndertigste startplaats op voor Albert en een negentiende startplaats voor 
Maarten. 
Beide coureurs hadden toch nog iets in hun achterhoofd zitten dat het nog wel 
sneller had gekund. Nadat de monteurs weer perfect werk hadden afgeleverd met 
het verzorgen van de beide Honda Fireblades was het in de avond tijd voor de 
inmiddels traditionele en overheerlijke BBQ. 
 
 
 
       Albert op het hoogste punt van het 
       circuit. Op de achtergrond de weg 
       terug naar het start/finish gedeelte van 
       het circuit. Let op het enorme  
       hoogteverschil. 
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Maarten bij het uitkomen van de EAU Rouge met op de achtergrond Albert (rode 
helm) in de achtervolging. Let op het hoogteverschil! 
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Albert bij het uitkomen van de EAU Rouge. 
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Op zondagmorgen, na een heerlijke nachtrust zat het hele team om negen uur aan 
het ontbijt, welke weer perfect verzorgd werd door de dames van het team. Inmiddels 
was het team (inclusief het gezin van coureur Albert van der Velde) aangegroeid tot 
vijftien personen want Rik Lenters was samen met zijn vriendin Stephanie de vorige 
avond ook gearriveerd. 
Rik zou beide coureurs weer erg veel helpen met het afstellen en vooral het 
begrijpen van de vering van de Honda's. 
Om tien uur stond er nog een warm up gepland van vijftien minuten maar dat is 
eigenlijk te weinig voor Francochamps. 
 

Race 
Om uiterlijk 12:55 uur moesten we gereed staan in het Parc Ferme en dat deden we 
dus. Wat volgde was een hoop consternatie want vrijwel onmiddellijk moesten we de 
baan op waardoor voor een aantal rijders, die al dan niet te laat aanwezig waren, de 
pitlane alweer gesloten was. 
De rest van het veld, waaronder de beide Winteb Racing coureurs, reed de 
verkenningsronde om op de grid ontvangen te worden door de parapludames en de 
monteurs die de motoren van bandenwarmers voorzagen. 
Het 1 minuut signaal werd gegeven, de helpers waren van de grid en de 
bandenwarmers waren van de banden. Klaar voor de warmup ronde. Na deze 
gereden te hebben stelde iedereen zich op voor de start. Totdat een KNMV official 
vanuit de verte de grid opliep en elke coureur afzonderlijk vertelde dat er  
een extra warmup ronde werd gereden, de motoren werden intussen heter en heter 
in de brandende Belgische zon, en dat de race van tien naar negen ronden werd 
ingekort. Dit omdat de rijders die te laat gearriveerd waren nog wel mochten mee 
rijden. Uiteraard zeer begrijpelijk. Na de extra warmup ronde stond iedereen goed 
opgesteld voor de start. Het licht sprong op rood om na een aantal seconden te 
doven. Een grote groep Belgische en Nederlands Superbike coureurs stormde op de 
eerste 180˚ bocht om vervolgens de beruchte Eau Rouge in te duiken. 
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De start. 
 
Winteb Racing Team manager en Coureur Albert van der Velde; 
“Tot mijn grote verbazing ging de start in één keer goed. Ik kan mij de desastreus 
verlopen start van de race in 2009 nog goed herinneren maar iedereen hield het 
netjes vandaag. Dat is ook wel een compliment waard. Ik had een redelijke goede 
start waarbij ik een stuk of twee mensen kon pakken. 
Ik zat een ronde of twee achter Alex Ott aan maar die ging er vandoor en ik sloot aan 
bij Dave Hendriksen en een Belg op een Suzuki. In het begin van de race zag ik 
Teus Oskam, vlak voor mijn neus, ook nog van de baan schieten maar die kon 
gelukkig ongehavend zijn race voort zetten. 
De rest van de race bleef ik in gevecht met Dave en de Belg. Op sommigen stukken 
liep ik op Dave in waarna hij op andere gedeeltes weer van me wegliep. Ik heb hem 
nog uit kunnen remmen aan het einde van start/finish maar hij zette hem daarna 
weer binnendoor. 
Uiteindelijk heb ik een fantastische race gereden zeker als je het afzet tegen de 
eerste kwalificatie. Mede dankzij Rik stuurt de Fireblade beter dan ooit en heb ik het 
vertrouwen en het plezier terug. Ik kan dan ook niet wachten tot de volgende race. 
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Albert in een snelle vierde versnellingbocht. 
Een ander positief punt is dat het team steeds beter op elkaar ingespeeld raakt en 
steeds beter gaat draaien. Wederom mijn complimenten voor de monteurs die zich 
het hemd uit de naad werken, de dames die ons prima verzorgd hebben en de kids 
die zich voorbeeldig gedragen hebben”. 
 
         Albert tijdens een  
         gevecht in de race. 
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Winteb Racing Coureur Maarten Bekker; 
‘’Dit was mijn eerste keer op Spa Francorchamps, ik moest in het begin zelfs nog een 
beetje wennen aan de nieuwe motor waar ik al met al maar een paar ronden mee 
had gereden op Assen. 
Ik moest starten vanaf de binnenkant van het startveld, niet ideaal maar de start 
verliep redelijk, ik wou zoveel mogelijk pushen om direct richting top 15 te kunnen 
voordat ze uit het zicht verdwenen waren! 
Na de eerste ronde was ik nog steeds aardig aan het pushen, de voorkant van de 
motor was met het aanremmen van de bochten een beetje lastig maar aan de 
achterkant was de motor goed. 
Om in allerijl naar voren te komen maakte ik een remfout en schoot rechtdoor, shit! 
Er schoten direct 4 man weer voor me langs, het duurde maar even of ik kon ze stuk 
voor stuk weer pakken en zo weer verder naar voren rijden. 

 
Maarten in gevecht tijdens de race. Hij laat wederom een aantal gelouterde rijders de 
achterkant van zijn motor zien. 
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In de laatste ronden lag ik op P13 en had het goed naar mijn zin, totdat ik in de 
laatste ronde weer een klein foutje maakte en de motor aan de achterkant aardig 
dwars stond, Wim Theunissen bedacht zich niet en schoot direct weer voorbij, in het 
laatste gedeelte van het circuit was ik sneller maar misschien was het gat al wel iets 
te groot. Ik heb alles op alles gezet om met aanremmen weer langszij te kunnen 
komen voor de laatste chicane, dit verliep niet helemaal soepel, Wim remde 
natuurlijk ook al aardig laat en ik moest nog ietsje later remmen, hierdoor kreeg ik de 
motor niet helemaal lekker de chicane in en dit resulteerde in een kleine touche met 
Wim.  
We gingen zij aan zij de chicane door en ik heb P13 helaas net niet kunnen redden 
tot aan de finish.. Resultaat: Echt een heerlijke race, mijn PR in de race nog weer 
met 2 sec. verbeterd en we hebben de eerste punten binnen!!!! Aan het einde vielen 
er ook nog 3 Belgen uit die niet voor ons kampioenschap rijden en waren we dus 11e 
geworden!!! De eerste 5 punten zijn dus binnen!!! 
Al met al was het echt een top weekend, heerlijk weer, super gezellig met zijn allen 
en we rijden nu al in de punten!! Dat smaakt naar meer, in Assen wil ik toch de top 
10 in, dat moet gewoon lukken!!’’ 

 
Maarten driftend op het gas. 
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Albert lijkt zijn oude vorm terug gevonden te hebben. 
 
We kunnen niet wachten tot de volgende race op 22 mei tijdens de Speed Challenge 
van Assen. 
 


