
Maandag 25 april 2005

Eindelijk was het zover. De eerste endurance race van Club MET van dit jaar.
De weersvoorspelling voor vandaag was niet echt goed , maar toch, stiekem hoopten we natuurlijk op een droge baan.

Ondanks zijn "blessure" was Hans ook van de partij.
Helaas wil zijn been maar niet genezen zodat hij met zijn krukken in de
pitbox voor de monitor is gaan zitten om daar het verloop van de wedstrijd en de rondetijden te volgen.

De eerste paar uurtjes viel er af en toe een druppel regen maar het was overwegend droog (wel minder grip). Dus,
voorzichtig
begonnen aan de trainingssessie. Albert zette meteen snellere tijden neer met zijn nieuwe GSXR1000 K5.

Na een aantal ronden reed hij al 1.47,5. Een goed voorteken dus.
Ik ging wat minder snel rond met mijn GSXR600 maar reed wel constant een lage 1.48, zonder echt te pushen.

De 4 uurs race begon met een Le Mans start. We hadden ons als 27 gekwalificeerd. Albert ging als eerste de baan op en
vrij
snel lag ie rond de 20-ste plek. Na 40 min (55 min was afgesproken) gereden te hebben lag hij al 12e. Toen stak Albert
zijn
vuist op wat betekende "Het regent! Regenbanden gereed houden." Ik wachtte op de definitieve bevestiging, maar Albert

kwam niet meer langs. Gevallen!!! Met zijn nieuwe Gixxer :-(.

Hij kwam uiteindelijk de pits in gerend met de transponder. Inmiddels regende het echt door zodat we besloten om de
regenbanden erop te zetten. Oscar, Erik en Jasper hadden de zweetdruppels op hun voorhoofd staan en 20!!!!!!! min later

(problemen met het voorwiel) kon ik vertrekken. De halve baan was nog nat, in de Kanaal bocht en Bianchi regende het.
De rest van de baan was half nat. Ik heb vandaag wel ontdekt dat ik heel goed in de regen kan rijden. Ik reed na een
aantal rondjes
1.55 in de regen en dat was een constante top 3 tijd tijdens die natte uurtjes. De meesten reden dik boven de 2 minuten
(allemaal
op regenbanden). Na 50 min heeft Albert nog een uurtje op mijn motor gereden en toen was er een rode vlag toestand
en Deeptone
(hij heeft iets beloofd) kwam niet meer terug in de pits. Ik heb hem niet meer gezien maar ik hoorde van de anderen dat
het
goed met hem gaat.

Nou, om een lang verhaal kort te maken, na 3,5 uur rijden ging het heel hard regenen. Ik reed nog steeds 1.59 rond en
bleef inhalen.
Maar toen sloeg het noodlot toe. Het voorwiel gleed weg en ik ging hard onderuit (in de Eerste linkse).

Statistisch gezien waren we heel goed bezig. Albert zijn snelste tijd 1.46, ik snel in de regen maar ja (Albert ook ;-) ).
Domme pech. Volgende keer beter.

Oscar, Erik en Jasper, ontzettend bedankt voor jullie hulp! Maudy, Connie, Kaytana, Patrick, Willie, Ewald en vader van
Jasper,
hardstikke bedankt voor jullie support!

s de tekst van die partner van je plaatsen
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