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Race 3
Zaterdag 12 juli, TT circuit Assen

06:00 uur.Fris en fruitig omdat ik “De nacht van Winschoten” aan me heb voorbij laten gaan 
sta ik op om Roelf Bruins om 06:45 uur op te pikken. Roelf is vaker met me mee geweest, is
zelf motorrijder en een goede monteur. Hij is echter wel naar de nacht geweest en heeft nog
even tijd nodig om bij te komen. Met z’n tweeën zetten vaart richting het TT-circuit.
Bij aankomst volgt het vast patroon van inschrijven, spullen klaar zetten, technische keuring
en koffie drinken. Gezien de weersverwachting heb ik maar een pitbox genomen.

Inmiddels zijn Rob Berkenbosch van Elcee Staal met jonge aanhang en Bart Meijnen van
Gieterij Nunspeet eveneens met jonge aanhang gearriveerd. Ze worden allen welkom geheten
in de pitbox. Even later volgt ook Jan Cremers van Vinem (ook met de kinderen). Misschien
moet ik de volgende keer maar een springkussen regelen ha ha ha.
Roelf en ik hebben echter weinig tijd om met de gasten rond om te gaan want de motor moet
op regenbanden gezet worden voor de eerste training.

Training 1
Tijdens de eerste training regent het dus. In het verleden had ik met de regen geen moeite en
nu gaat het mij ook weer redelijk goed af. Maar ik moet nog wel weer heel erg wennen.
Ik rijd weer in de C-groep gezien het resultaat van de vorige race.
Uiteindelijk rijd ik de derde tijd in C-groep. Onze pitbox wordt vervuld met enthousiasme.

Training 2
Ook voor deze training moet er weer banden gewisseld worden omdat het weer opgeklaard is.
Roelf en ik raken er aardig bedreven in want het lukt ons dat binnen 15 minuten te doen. Snel
nog even de borging langs lopen en mijn racepak weer aan trekken.
De training verloopt goed. Het gevoel is OK en ik heb zelf het idee dat de gang er goed in zit.
Halverwege de training heb ik het idee dat het op eens veel sneller gaat. Bij het uitgaan van de
bochten begint het voorwiel los te komen en het stuur een beetje te schudden. Dit duidt op
meer trekkracht. De bochten beginnen steeds beter te lopen en de bochten snelheid loopt op.



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

2

Uiteindelijk bleek het gevoel juist want ik sta op de pole (snelste tijd) in de C groep.
Het gevoel dat het op eens veel sneller ging klopt ook want ik heb mijn zelf gemaakte dB
killer weg geblazen. Gezien het feit dat ik geen reserve dB killer bij me heb stap ik met Rob
Berkenbosch in de auto en rijden we snel naar Winschoten om nieuwe onderdelen op te halen.

Race
Terug gekomen in de pitbox monteren we de nieuwe dB killer en trek ik mijn race pak aan.
Opeens komt Frank de Lange die in de A-groep rijdt, langs en vraagt me waarom ik niet klaar
ben want ik sta op de vijfde startplaats in de A groep !!!!
Door een onderlinge communicatie fout is het niet bekend geworden dat ik mezelf de A groep
(snelste 40 rijders) had getraind. Zeer spijtig maar daar valt op dat moment niets meer aan te
doen. De rijders stellen zich op dat moment al op en het regent. Ik sta nog op droog weer
banden en de tank is nog niet gevuld. Meerijden in de A groep lukt niet meer.
Vervolgens ga ik naar de race directie en leg het verhaal uit. Ik kan het zo regelen dat ik nog
kan mee racen met de B groep maar ik moet wel achteraan starten.
Op de startgrid aangekomen sta ik dus helemaal achteraan, Er bevinden zich 41 rijders voor
me!!. Dat wordt weer druk.
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Op plaats 42, helemaal achter aan links, startnummer 97.

Het ligt gaat op rood. De toeren worden opgejaagd. Ik voel me goed en kalm. De lichten
doven. Ik laad de koppeling aangrijpen en geef gas bij. De fireblade schiet als een raket
vooruit. Door tikken naar de tweede versnelling. Voor me is het een wirwar van rijders die
elkaar links en rechts voorbij gaan. Ik probeer zoveel mogelijk rechts aan te houden zodat ik
goed bij de eerste bocht uit kom. Ondertussen vliegen de steentjes en de stukjes rubber tegen
mijn vizier. Zelf wordt ik niet ingehaald maar ik haal wel verscheidene rijders in.
De eerste bocht nadert. Ik ga zo laat mogelijk in de remmen en pak er zo nog een paar.
In de bocht is het heel erg dringen. Kuip aan kuip duiken we de bocht in.
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Het was een super start want ik heb 15 rijders gepakt. In de eerste bochten serie is het echt een
oorlog want iedereen probeert verder vooraan te komen. Ik pak er ook nog een paar maar
houd het netjes in tegenstelling tot wat andere rijders die echt met de botte bijl door het veld
jagen. Dat er niet meer zijn afgevallen verbaast me echt. In de volgende bochten wordt het
rijdersveld al wat uit elkaar getrokken en keert er wat rust terug.
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Tijdens de rest van de race weet ik nog wat plaatsen op te schuiven en uiteindelijk eindig ik
op de twaalfde plaats. Niet gek al zeg ik het zelf.
Er is echter altijd ruimte voor verbetering.
Inmiddels heb ik ook al weer twee trainingen achter de rug en heb mijn pr aangescherpt tot
1.54.2. Verder heb ik een nieuw uitlaat systeem die me 100% vermogen levert maar binnen de
geluidsnorm blijft. Daar hoef ik me niet meer druk om te maken dus.
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Roelf bedankt voor de hulp. Bart, Rob, Jan en aanhang bedankt voor het bezoek en de
aanmoedigen. Sponsoren bedankt voor de steun.

De volgende race is op zondag 17 augustus op het TT-circuit van Assen. Iedereen is van harte
welkom en de toegang is gratis. Ik sta inmiddels ingedeeld in de A groep 1000cc klasse.

Tot de volgende keer en met vriendelijke groet,
Albert.


