
V racing
Bilderdijkstraat 18
9673 GE Winschoten
The Netherlands
Tel; +31(0)597-412034/412252
Mob; +31(0)6-15094531
Fax; +31(0)597-420494
e-mail; info@vracing.nl
Website; www.vracing.nl
Bank; 442365160
IBAN; NL55ABNA0442365160
BIC; ABNANL2A

1

Race 2
Zaterdag 3 mei, TT circuit Assen

“ na 3 jaar op het vernieuwde circuit van Assen”

06:00 uur. Stijf van de spierpijn na de race op het Eemshaven circuit sta ik op.
Om 07:00 uur pik ik Manuel de Blaauw die mij vandaag zal gaan ondersteunen op het circuit.
08:00 uur komen we aan op het TT-circuit en gaan we in inschrijven. Vervolgens is de
technische keuring waarna we de motor klaar maken voor de eerste training.

Het TT-circuit kampt met een enorm geluidsprobleem op dit moment. Zelfs straat legale
motoren worden van het circuit afgehaald vanwege een teveel aan decibels. Dit gaat natuurlijk
niet op voor de hoofdevenementen zoals de TT en het WK Superbike. Die hebben voldoende
zogenaamde geluidsdagen tot hun beschikking. De “kleinere”evenementen zoals de KNMV
cup zij het slachtoffer en worden geconfronteerd met de belachelijke geluidseisen.
Hierover is al zeer veel geschreven en gezegd in de media.
Feit is dat ik er op dit moment ook mee te maken heb.
Om eventuele uitsluiting van de race te voorkomen heb ik een extra dB killer gemaakt zodat
ik aan de geluidseisen van Assen kan voldoen. De dB killer wordt aan het uiteinde van het
Akrapovic race uitlaatsysteem, goed voor 108 dB, gemonteerd en moet ervoor zorgen dat het
geluid onder de 100 dB (gemeten door het circuit) blijft. Dat houdt in dat het geluid in de
praktijk niet boven de 90 dB mag komen. Ik heb de dB killer zo gemaakt dat ik er
verschillende rvs geweven stalen gaasjes voor kan plaatsen. De gaasjes verschillen van
doorlaat capaciteit en beïnvloeden ze dus ook het aantal geproduceerde dB’s. Zoals bekend 
heb elk voordeel z’n nadeel en moet ik dus ook vermogen inleveren. Hoeveel is op dat 
moment nog niet bekend.

Training 1
De eerste training start met 1 geluid meetronde. Deze overleef ik dus met het aantal dB’s zit 
het wel goed. Als iedereen van mijn groep geweest is gaan we met z’n allen de baan op voor 
de resterende tijd. Tijdens deze training moet ik de baan weer leren. Ik heb er 3 jaar geleden
voor het laatst gereden en de baan is ondertussen behoorlijk aangepast.

Training 2
15 minuten lang probeer ik het tempo op te voeren. Ik leer de baan steeds beter kennen maar
zet nog geen goede tijden neer. Daar heb ik op dit moment ook nog geen problemen mee.
Nieuwe motor en een nieuw circuit dat heeft even zijn tijd nodig.
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Race
Ik heb me op de elfde plaats gekwalificeerd in de C-groep.
Een half uur voor de race word ik altijd wat onrustig en ga ik mijn pak aantrekken.
De motor is klaar, helm is schoon, blaas is leeg, banden zijn warm.
10 minuten voor tijd doe ik mijn helm op en sluit ik me wat af van de wereld.
5 minuten voor tijd halen Manuel en ik de bandenwarmers eraf en start ik de motor of
vervolgens naar het parc fermée te rijden. Daar aangekomen staat bijna de gele C-groep al
klaar.
De marshals geen het signaal dat we de baan opkunnen en voor het eerst sinds 10 september
2004 rijd ik het TT-circuit van Assen weer op voor een race in de KNMV cup.
Na de opwarmronde stelt iedereen zich op de juist startplaatsen op.

Start opstelling C-groep, KNMV cup, TT-circuit Assen 13-05-2008



V racing
Bilderdijkstraat 18
9673 GE Winschoten
The Netherlands
Tel; +31(0)597-412034/412252
Mob; +31(0)6-15094531
Fax; +31(0)597-420494
e-mail; info@vracing.nl
Website; www.vracing.nl
Bank; 442365160
IBAN; NL55ABNA0442365160
BIC; ABNANL2A

3

Het licht staat op rood en binnen 3 seconden hoort het op groen te springen.
De toeren gaan omhoog en blijven zo rond de 9000 hangen. Een enorm lawaai stijgt van het
startveld omhoog. GROEN !!!
Ik heb een goede start. De koppeling pakt goed op en ik versnel goed. In een flits zie ik dat
een rijder twee rijen voor mij stil staat. Meer in een reflex dan als een wel doordachte
manoeuvre schiet ik de rijder recht voorbij en storm samen met zo’n 25 andere rijders naar de 
eerste bocht. Oh ja zo ging het ook al weer, ieder voor zich. De kopgroep van zo’n 7 rijders is 
nog te snel voor mij. Die kan ik niet bij houden maar daarachter hou ik mij staande.
Na 3 ronden kom ik goed in mijn ritme en loop wat in op een rijder voor mij die op een
groene kawasaki rijdt. In de vierde ronde heb ik hem te pakken en vechten we aardig wat
duelletjes uit. Het valt mij op dat ik hem er niet op vermogen kan uittrekken wat gezien de
beide motoren geen enkel probleem moet zij.
Bij het opkomen van het recht stuk langs start-finish trekt de groene kawasaki mij er steeds uit
en neemt hij afstand.
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Bij het aanremmen van de bocht naar rechts kom ik weer bij en vervolgens blijf ik aan zijn
achterwiel kleven. Vervolgens volgt een combinatie van rechter bochten die steeds meer gaan
knijpen en uiteindelijk eindigen in de nieuwe Strubben bocht (meer als 90  ̊links). Dit is het 
nieuwe gedeelte van het circuit. Bij het insteken van de Strubben pak ik de groene kawasaki
binnendoor en zet het gas erop voor de Veenslang.
Echter komt de kawasaki mij daar op vermogen weer terug. Hier klopt iets niet!!!
In de ruskenhoek met de linker knie bijna op de grond,

In de ruskenhoek.

versnel ik van de tweede naar de vierde versnelling om vervolgens 1 versnelling terug te
tikken en met de rechter knie aan de grond de stekkenwal in te duiken. Nu zit ik weer aan het
achterwiel van de groene kawasaki.
In de bult kan ik hem niet pakken omdat ik nog niet genoeg meters heb gemaakt om de bult
weer op volle snelheid te kunnen nemen. Met zijn tweeën duiken we mandeveen in. Hier
begint eigenlijk de voorbereiding op de ramshoek en de GT bocht al.
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Mandeveen is met de rechter knie aan de grond voorzichtig opbouwen, hoog uitkomen en 1
omhoog tikken om vervolgens nog steeds met de knie aan de grond duikerssloot te nemen.

Duikerssloot in.

Pas op het gas want het achterwiel ben je zo kwijt. De bocht heet immers niet voor niets
duikerssloot. Inmiddels in de vierde versnelling gaat het volgas door de knik naar
meeuwenmeer om vanuit daar plat op de tank en in de vijfde versnelling richting ramshoek te
vliegen met +200 km/uur.
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Ramshoek neem ik met de linker knie aan de grond en zo pak ik de groene kawasaki
buitenom. Ik duik voor hem de GT-bocht in. Weer een ronde erop.
Zo herhaalt zich bijna elke ronde. Ik kan wegens het inhouden van de motor (gebrek aan
vermogen) niet verder weg rijden van de kawasaki.
Uiteindelijk eindig ik de race voor de kawasaki als elfde.
Ik ben er niet tevreden over maar gezien de omstandigheden zat er niet meer in.

De week na de race is de motor op de vermogensbank gezet en bleek dat de dB killer 50 PK
aan vermogen kostte. Geen wonder dat ik het niet op vermogen kan redden in de race.
Op 15 mei heb ik een hele dag getraind op Assen en kunnen experimenteren met
verschillende gaasjes voor de dB killer. Ik voorlopig een geschikte gevonden die binnen de
geluidsnorm valt ennog zo’n 150 PK aan het achterwiel geeft. Ik reed toen ook 8 seconden 
sneller!!!!
De laatste sessie reed ik met het race uitlaatsysteem zonder extra dB killer en werd ik er na 1
ronde al afgehaald. Geluid was 104 dB!!!!!
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Maar de 8 seconden geven goede moed voor de volgende race op 12 juli op het TT-circuit van
Assen. Dan moet ik in staat zijn om mezelf in de B-groep of de A-groep te rijden. Daar waar
ik 4 jaar geleden ook ben geëindigd (A-groep).

Iedereen is van harte welkom (gratis entree), Sponsors en Manuel bedankt!!!

Met vriendelijke groet,

Albert.


