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KNMV cup race 6 TT-circuit Assen

Vrijdag 2 Juli 2004

Dit keer vertrek ik alleen richting het TT-circuit, mede om het feit dat het vandaag vrijdag is.
Tegen 07:30 uur kom ik op het paddock terrein aangereden en zoek Anton de Weijs op waar ik een
pitbox mee zal gaan delen. En niet te vergeten die andere tien rijders die in de box zitten. Het is even
krap aan, maar wel gezellig en iedereen helpt elkaar. De box is door Edwin Ott Motoren geregeld en die
zitten meestal met een vaste groep rijders in de box. Nu was er plaats over en ben ik er maar bij
ingegaan. Voor een bescheiden bedrag regelt Karin , de vrouw van Edwin, de koffie, de gevulde koeken,
de gebakken eieren, de sportdrankjes, de blokjes kaas en alle ander verdere versnaperingen. Ideaal al
zeg ik het zelf.
Edwin rijdt zelf ook mee met een R6 en hun beide zonen (ongeveer 14 jaar) rijden in de 125 cc klasse
mee.

Kwalificatie training 1
Ik heb de regenbanden van de vorige keer eronder laten zitten omdat de weesvoorspellingen niet goed
waren. Dat blijkt ook wel want het regent.
Het eerste rondje doe ik nog rustig aan, alhoewel ik er al weer verscheidene inhaal. Vanaf de tweede
ronde gooi ik het gas open en knal iedereen voorbij. De training wordt na 5 ronden met de rode vlag
afgezwaaid wegens olie op de baan.
Dat kan nooit goed zijn. Vijf ronden is te weinig om snelle tijden neer te zetten.

Foto 1 | Op weg naar de snelste tijd in de B-groep en op regenbanden

Wat blijkt ! Ik heb een tijd neergezet van 1:39.1 in de regen, wat zeer snel is.
Ik sta dan ook op de eerste plek inde B-groep met een voorsprong van een dikke twee seconden op de
nummer twee. Dit moet wel een plekje in de A-groep opleveren.
Tenminste als de A-groep ook nat traint. Wanneer ze een droge training krijgt dan kan ik het wel
vergeten.
Uiteindelijk traint de A-groep ook nat en maak ik een goede kans door geschoven te worden.

Kwalificatie training 2
De regenbanden zitten er weer onder. Ik heb inmiddels al weer gewisseld want het weer gaat maar van
zonneschijn naar regen en weer terug. De hele pitbox doet niets anders dan de hele tijd banden
wisselen.
Maar bij onze tweede training regent het weer dus. Het regent behoorlijk ook.

Page 1 of 3V-Racing ©2004

28-5-2008http://www.vracing.nl/Raceverslagen/02-07-2004.htm



Foto 2 | Het inhalen van langzamere rijders in de regen

Dat blijkt ook wel in de training want alles gaat iets minder snel en met een tijd van 1:45 sta ik op de
derde plaats van de B-groep. Maar dat maakt niet zoveel uit want de tijd uit mijn eerste training telt in dit
geval en daarmee maak ik kans op de A-groep. Als deze dus nu maar niet een droge training krijgt. En
natuurlijk de A-groep werkt zijn tweede kwalificatie training in perfecte omstandigheden af. Ik zie mijn
kansen op de A-groep verdampen in de zon.
De startopstellingen zijn bekend. Ik kijk bij de opstelling van de B-groep en zie mijn naam niet staan. Dan
maar naar de A-groep kijken en wat blijkt op plaats 38 staat nummer 97 “Albert van der Velde’. Het is
me dus toch gelukt ondanks twee keer nat trainen.
Inmiddels zijn Lenie, Natasja, Fabian en Ide ook gearriveerd. Echter loopt de middag wat uit door allerlei
gebeurtenissen en start mijn race pas om 17:03 uur.

Race | 17:03 uur
Nadat ik wel tien keer heen en weer richting het radarscherm met de weersvoorspelling ben gelopen
besloot ik om toch maar de regenbanden onder de motor te laten zitten. Volgens de voorspelling zou het
rond een uur of vijf gaan regenen. Eerlijk gezegd hoopte ik daar ook op want dat zou mijn kans op het
eerste officiële CUP punt (de eerste vijftien plaatsen) alleen maar vergroten. Met nog twintig minuten
voor de race kijk ik eens goed om me heen en zie i.p.v. donkere wolken een heldere blauwe hemel en
veel zon. Snel de andere banden eronder.
De rest van de pitbox dacht er net zo over want iedereen begon als een gek zijn banden te wisselen. Na
17 minuten zweten, vloeken en zoeken naar het juiste gereedschap zitten de droogweer banden eronder.
Snel mijn pak aan, helm op en de handschoenen aan en richting het parc fermé. Precies op tijd want na
een halve minuut kunnen we met veertig man uit de A-groep aan de warming-up ronde beginnen.
Ik sta dus op plaats 38. Dat is de laatste rij, tweede van links. Nadat iedereen zijn positie heeft gevonden
gaat de rode vlag voor aan de startgrid omhoog. Vlak daarna gaan de rode startlichten branden. De
toerentallen van veertig stuks PK pakhuizen schieten omhoog evenals de hartslagen van de rijders. Het
licht gaat uit en een oorverdovend lawaai vult de ruimte tussen de pitboxen en de hoofdtribune van het
TT-circuit. Ik heb een goede start alhoewel mijn voorwiel wel iets te ver de lucht in gaat. Het hele
startveld stormt met een noodgang richting de nationale bocht. Bij het aanremmen van de bocht weet ik
toch al weer een stuk of vijf rijders te pakken. In de nationale bocht zelf raak ik wat in het gedrang en kan
daardoor niet echt goed momentum creëren voor de Veenslang. De kunst van Assen is juist een hoge
bochten snelheid aanhouden zodat je de daarop volgende (bijna) rechte stukken sneller kunt afleggen.
Dit lukt nu dus niet en met vier man dik komen we de nationale bocht door. Vlak voor mij zit een nieuwe
Yamaha R1 die standaard al over de 170 PK in huis hebben. Ik zet het gas er snel op en blijf achter de
R1 zitten. Blijkbaar is de rijder van de R1 ook onder de indruk van het vermogen want halverwege de
Veenslang en zo’n 40 meter voor mij, raakt hij van de baan af en gaat het gras in. De snelheden liggen
op dat punt tegen de 210 km/uur aan.
Ik zie het allemaal in flits gebeuren en concentreer me op de race. Totdat de R1 vlak voor mijn neus de
baan weer op duikt en ik van mijn ideale lijn afgedwongen word. Vlak achter de R1 duik ik rechtsaf
richting de zuidlus. Op een geven moment steek ik hem er links binnendoor in een verkante linker bocht.
De R1 geeft het echter niet op en geeft gas bij. Met zijn tweeën, zij aan zij, rijden naar de rechter snelle
“Duikerssloot”bocht. Vanaf hier is het volgas richting de GT bocht en start en finish. Het is geen rechte
lijn die we moeten volgen maar een aaneenschakelen van zeer snelle rechter- en linker bochten. De R1
loopt langzaam bij me weg en ik kom er weer achter dat mijn 750 cc niets in te brengen heeft tegen de
nieuwe generaties 1000 cc’s als het puur op acceleratie aankomt. Ik moet de R1 laten schiet.
Ondertussen loop ik wel in op een paar rijders voor mij en ronde na ronde pak ik er een. Halverwege de
race komt Patrick, die bij mij in de pitbox zat, mij voorbij op weer een R1. Ik weet dat Patrick op Assen
een seconde of twee sneller is dan ik, dus ik pik bij hem aan. Dit hou ik twee ronden vol totdat we andere
rijders in moeten halen en die voor wat vertraging zorgen. Hierdoor kom ik alleen te rijden. Voor mij
niemand om op te focussen en achter mij geen enkele bedreiging. De laatste drie ronden probeer ik zo
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snel mogelijk en zo constant mogelijk rond te gaan.
Uiteindelijk zwaait de finishvlag en ga ik als nummer 28 over de lijn. Toch weer tien rijders ingehaald en
redelijk scoor voor de eerste keer in de A-groep op Assen.
Al met al ben ik tevreden. Mijn snelste ronde tijd was 1:33.5 wat slechts 0.4 seconden boven mijn PR ligt.
Dit had wel iets beter gekund.
De volgende keer mag ik in ieder geval in de A-groep trainen en als ik in staat ben om nog twee
seconden sneller te gaan dan zit ik in de buurt van de officiële punt.
Weer wat om naar uit te zien.

Ide, Lenie, Fabian, Natasja, 25-euro leden en sponsoren bedankt voor het bezoek en/of de steun.

NB. De laatste kans, voor de vakantie periode, om live de actie mee te maken is op zaterdag 17 juli op
het TT-circuit van Assen.

Toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Ochtend: trainingen
Middag: races in 7 verschillende klasses.

Groeten Albert
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