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Race verslag KNMV cup race 5 TT-circuit Assen

Zaterdag 12 Juni 2004

05:30 uur
De wekker gaat af en ik besef dat het nu wel heel erg vroeg is. Toch sta ik op en doorloop de dagelijkse
ochtend routine om tegen 06:15 uur bij de huisdeur van Thijs Helmers aan te bellen. Thijs is vandaag
mijn rechterhand. Ietwat slaperig komt Thijs de deur uit gelopen. Hij blijkt maar een uur of vier slaap te
hebben gehad.
Als we eenmaal op het paddock terrein aan zijn gekomen is het al weer behoorlijk vol. Iedereen slaapt
nog wel maar daar komt weldra verandering in want Thijs en ik beginnen direct de sleutel tent op te
zetten.
Mark is inmiddels ook weer gearriveerd en even later komt “De Müllermeister”Willem ook aan. De
technische keuring verloopt zonder problemen en ik maak me klaar voor de eerste kwalificatie training.

Kwalificatie training 1
Inmiddels heeft het al weer geregend en is de baan zo te zien behoorlijk nat. Ik besluit echter om mijn
droog weer banden eronder te laten zitten omdat ik het idee heb dat de baan snel opdroogt. De vorige
dag heb ik nog deelgenomen aan de vrij rijden sessies op het TT-circuit en heb ik mijn persoonlijke
record aangescherpt tot 1:33.1. Dit is bijna vier seconden sneller dan vorig jaar. Ik ga dus vol goede
moed de baan op.
De banden keuze blijkt goed te zijn want er ontstaat een droog spoor van zo’n halve meter breed. Als ik
op dit spoor blijf dan kan ik mooi snel mijn rondjes maken. Dit blijkt wel uit de trainingstijden want ik zet
de derde tijd in de B-groep neer. Hier ben ik tevreden mee want het biedt een goede kans om door te
stromen naar de A-groep (A-groep = de veertig snelste rijders in de klasse boven 600 cc).

Kwalificatie training 2
Het zonnetje schijnt en de baan is mooi droog. Mooi. Nu nog even hetzelfde ritme krijgen als gisteren en
ik rij weer 1:33’ers. De training verloopt goed en ik kom nat van het zweet, na 20 minuten, weer richting
de tent gereden. Ik heb een goed gevoel over de training en weet zeker dat ik een goede tijd heb
neergezet. De rest van de jongens komen er ook aan gelopen en ik vraag enthousiast naar mijn tijden.
1:36’ers. Wat ?
Ik had echt het gevoel dat ik sneller was gegaan. Uiteindelijk sta ik op de twaalfde startplaats van de B-
groep.

Race | 16:33 uur
Inmiddels zijn Ide, Lenie, Natasja, Fabian en Paul ook gearriveerd en ik heb ik toch weer een mooi
groepje die mij komt aan moedigen.
Voor mijn race in de B-groep rijdt de A-groep in de regen. Ik blijf nog even kijken op wat voor banden ze
rijden en ze blijken bijna allemaal op regenbanden te staan. Vervolgens verbaas ik me over de snelheden
die in dit weer, want het regent behoorlijk, behaald worden.
Twintig minuten voor mijn race besluit ik om er ook regenbanden onder te zetten. Met enige hulp lukt het
nog net op tijd om alles voor elkaar te krijgen en met 3 minuten over sta ik opgesteld in de pitsstraat.
Vervolgens een opwarmronde en dan stellen we ons op de startgrid op.
Ik sta op plaats 12. Dat is de derde rij helemaal rechts. Dit is op zich een mooie plek omdat je dan de
eerste bocht aan de binnenkant aansnijdt en zo niet de kans loopt naar buiten gedrongen te worden. Het
regent nog steeds en ik sta voor het eerst op regenbanden. Het licht springt op rood. Overal schieten de
toerentallen omhoog. Het licht gaat uit en een oorverdovend gebulder van voornamelijk schreeuwende 4
cilinders rolt langs de hoofdtribune van het circuit. Ik ben nog behoorlijk opgefokt van het snelle banden
wisselen en verpruts mijn start een beetje. Hierdoor wordt ik behoorlijk kwaad en gooi het gas helemaal
open. Het regent ondertussen rustig door. Ongelooflijk wat een grip deze banden leveren onder deze
omstandigheden. Voor mij duiken de eerste rijders de nationale bocht in. Ik rem er een stuk of wat uit en
draai het gas open richting de Veenslang. Er zitten er nog een stuk of zes voor mij. Het gas blijft vol open
en ik schakel soepel door de versnellingen heen richting de zesde versnelling en naar het einde van de
Veenslang. Dat is één en dat is twee. Ik haal de jongens voor mij met een verbazingwekkend
snelheidsverschil in. Voordat ik de Veenslang uitgereden heb en me klaar maak voor de rechter bocht die
daarop volgt lig op de tweede plaats en voor de zuidlus, dus na een halve ronde op het nationaal circuit,
lig ik op kop.
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Foto 1 | Als eerste door de GT bocht

Ik kan het zelf nauwelijks geloven en denk dat de rest me zo op komt jagen. Ik wil zo lang mogelijk deze
plaats vast houden dus ik draai het gas nog maar verder open. De regenbanden zijn echt fantastisch. Ik
neem de bochten net zo als ik met droog weer doe, alhoewel het natuurlijk wel iets minder snel gaat,
maar eigenlijk gaat het geweldig ! Op deze manier in de regen rijden is gewoon echt genieten. Knietje
aan de gronde het gas erop, alles is mogelijk. Na een ronde of vijf kijk ik maar eens achterom om te
kijken hoe zo’n groot peloton mij zit op te jagen. Niemand te zien !!! Ik kijk nog maar eens. Echt niemand
te bekennen.
Dan kijk ik maar weer naar voren en ik zie ik de eerste achterblijvers al die ik snel op een ronde
achterstand zal gaan zetten. Achteraf bleek dat ik toen al een voorsprong van een half circuit had op de
tweede plaats.

Foto 2 | Weer een achterblijver voorbij

Uiteindelijk heb ik nog tig achterblijvers gelapt en ben daardoor natuurlijk ook wat opgehouden. Daarbij
komt dat ik het op een gegeven moment ook wat rustiger aan ben gaan doen omdat ik toch al zo ver op
kop lag. Na het passeren van de finish vlag stond al het aanwezige publiek te juichen waarbij de V-racing
fans nog er nog bovenuit kwamen. Met een linker gebalde vuist in de lucht rijd ik mijn eerste overwinning
in de B-groep binnen.
Moe maar voldaan stop ik bij het podium waar ik een medaille en applaus ontvang samen met de
nummers twee en drie van de race.
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Foto 3 | De podiumplaatsen van de B-groep

Na de race trakteer ik de hele “fanclub”op een pilsje in het restaurant en vervolgens gaat iedereen weer
richting huis. Een geslaagde dag. De volgende race maar in de A-groep zeg ik nog tegen mezelf.

Marc, Thijs, Willem, Natasja, Fabian, Lenie, Ide, 25-Euro leden en de sponsors bedankt voor het bezoek
en de steun.

Groeten en tot de volgende keer,

Albert
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