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Race verslag KNMV cup race 3 TT Circuit Assen

Zaterdag 17 april 2004

05:30 uur
De wekker gaat en het is tijd om vroeg uit de veren te gaan. De bus heb ik de vorige avond al ingepakt
en het is tijd om te vertrekken richting het TT-circuit van Assen. Hier zal vandaag de derde KNMV cup
race van 2004 gehouden worden.
Eerst moet ik nog even via Zuidlaren om daar de “good old”Jack Steinfelder op te pikken hij zal mij
vandaag geestelijke ondersteuning gaan verlenen ( en de hospitality verzorgen).

07:00 uur
Aankomst op de paddock van het circuit. Er zijn al weer veel mensen aanwezig. Vrachtwagens , bussen
groot en klein, vele auto’s met aanhangwagens alles omringt met caravans en tentjes vullen het paddock
terrein op.
Eenmaal op een goede locatie aangekomen pakken Jack en ik de bus uit zetten de tent op en zetten
alles klaar. Tijd om naar de technische keuring te gaan. Deze keuring rol ik zo door want de SUZUKI is in
top conditie.(foto 1) Tijd voor de eerste kop koffie.

Foto 1 | De GSXR750 in top conditie

10:55-11:15 uur | Kwalificatie training 1
Voor het eerste sinds september vorig jaar, de laatste ZAC race van 2003, weer het TT-circuit van Assen
op. De eerste twee rondjes even de baan weer leren kennen en dan het gas erop.
Ik had geloof ik al in het verslag van de Nürburgring genoemd dat het niveau in de KNMV cup wat hoger
ligt dan die van de ZAC. Ik word dus weer even fijntjes met de neus op de feiten gedrukt, wat gaan een
aantal van die gasten onvoorstelbaar hard de baan over !
Ik pik bij een aantal rijders aan die net iets sneller als mij rijden, ik kijk en leer.
Het gevoel begint terug te komen maar ik denk niet dat de ronde tijden al scherper zijn dan vorig jaar. Dit
blijkt ook wanneer ik de tijden ophaal bij riders info. Snelste tijd ergens in de 1:37 min.

13:13-13:33 uur | Kwalificatie training 2
In de tweede kwalificatie training moet het dan gebeuren. Één snelle ronde is voldoende om een goede
start positie te krijgen. Direct vanaf het begin zet ik het gas er goed op. Nergens kom ik eigenlijk in de
problemen. Af en toe word ik wat opgehouden door minder snelle jongen maar vaker word ik ingehaald
door snellere jongens. Alles loopt soepel (foto 2), het voelt goed en ik denk dat ik mijn persoonlijk record
van vorig jaar, 1:35.9 min, wel verbeter.
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Foto 2 | In de GT bocht

Na de training de tijden ophalen bij riders info en wat blijkt; 1:36.1 min.
Mijn gevoel heeft me dus bedrogen. Hier ben ik niet tevreden mee.
Inmiddels zijn Douwe, Lenie, Ide, Nataschja en Fabian, Emile, Paul en Thijs (de webmaster) ook
gearriveerd en is het een drukke, gezellige bedoening.
De kwalificatie geeft geen recht op een start plaats bij de A groep in mijn klasse (40 rijders), daarvoor
moet je minimaal 1:33-ers rijden.
Ik sta met deze rondetijden op plaats 20 in de start opstelling van de gecombineerde B-groep. Deze
groep bestaat uit de rijders van de klasse tot 600 cc en de klasse boven 600 cc die niet bij eerste 40
rijders van hun klasse horen.

17:03-17:28 uur | Race groep B
We vertrekken vanuit de pitsstraat voor een opwarm ronde en stellen ons dan op de juiste positie. Anton
de Weijes van “SODOM racing”stopt nog even bij me en we wensen elkaar succes toe. Anton rijdt door
naar de eerste start rij waar hij zijn plek inneemt. Het duurt even voordat iedereen zijn plaats gevonden
heeft. Sommige jongens voor mij beginnen al druk te gebaren dat hun motor te heet begint te worden. De
man met de rode vlag echter loopt nog niet voor het startveld weg. Niet iedereen is dus op zijn start
positie. Eindelijk steekt de man met de rode vlag de baan over en gaat het start licht op rood. Na twee
seconden is het uit en geven 40 man bijna tegelijkertijd volgas. Met een oorverdovend kabaal duiken we
met zijn allen de eerste rechter 180 graden bocht , de nationale bocht, in. Omdat ik vanaf de linkerkant
van het startveld kom word ik naat de buiten kant van de bocht gedrukt. Met vijf of zes man dik nemen
we deze bocht daarna is het zaak om het gas er zo snel mogelijk op te zetten. Door de versnellingen
heen schakelend vliegen we de Veenslang op. Dit hele stuk accelereer ik door tot in de zesde
versnelling. De Veenslang is bij lage snelheden een recht stuk maar naarmate de snelheden toenemen
ontstaan er bochten. De volgende ronden pak ik stukje bij beetje meer rijders. Totdat ik halverwege de
race in de buurt van een zwarte Yamaha R6 (dit zal Jan goed in oren klinken) kom. Op de wat snellere
stukken loop ik op hem in en in de zuidlus loopt hij wat van mij vandaan.
Voor de GT bocht zet ik mijn motor naast hem en ben hem voorbij. De motor staat echter in een te hoge
versnelling en ik ben te veel tijd nodig om snelheid te maken. De zwarte R6 is mij alweer voorbij. Zo’n
drie motor lengtes achter hem duik ik de nationale weer in. Op de Veenslang kruip ik langzaam maar
zeker naar hem toe en uiteindelijk, bij het aankomen van de GT, wil ik hem er weer tussen zetten. Ook de
rijder van de zwarte R6 heeft dat door en gooit het gat keihard dicht. Ik ben hem niet voorbij. (foto 3).

Foto 3 | In gevecht met de zwarte R6

De laatste Ronde is in gegaan en ik zit tegen het achterwiel van de R6 aan. Bij elke bocht rijdt hij
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defensieve lijnen en geeft geen centimeter ruimte. Voor de zoveelste keer zal het op de GT bocht
aankomen. De linker bocht voor de GT komen we met ongeveer 200 km/uur uit.
Mijn momentum is groter en ik kruip langzaam naast de zwarte Honda. Ik wacht tot hij gaat remmen en
rem zelf een fractie later. Te laat dus want ik schiet mijn rempunt voorbij en moet corrigeren (foto 4).
Hierdoor ben ik van de ideale lijn af en de zwarte R6 schiet achter mij langs de GT in. Nadat ik
gecorrigeerd heb duik ik ook de GT in en volg een alternatieve lijn. Ik hoop dat ik niet dusdanig veel
snelheid verloren heb waardoor er nog anderen voorbij zullen schieten. Dit is niet het geval en zo’n 30
meter achter de R6 passeer ik de finish lijn.

Foto 4 | Mijn rempunt voorbij geschoten.

Terug gekomen in de paddock maak ik nog een praatje met de rijder van de Yamaha en beide hebben
we enorm genoten van de gevechten op de baan.
Wanner ik de ronde tijden onder ogen krijg blijk ik als nummer 15 gefinished te zijn en ik heb een nieuw
persoonlijk record neer gezet van 1:34.1 min. Dat is 1.8 seconden sneller dan vorig jaar. De volgende
keer weer zo’n 2 seconden eraf en ik zit in de A-groep.

Bezoek bedankt voor jullie aanwezigheid, 25 –EURO leden en sponsors bedankt voor de steun en tot de
volgende keer.
Groeten,

Albert

<- Terug naar Raceverslagen

Page 3 of 3V-Racing ©2004

28-5-2008http://www.vracing.nl/Raceverslagen/17-04-2004.htm


