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Race 5
Zaterdag 5 september, TT circuit Assen

07:00 uur.
Mijn eerste training begint vandaag wat later dus kan ik iets later dan normaal opstaan.
Eenmaal op het circuit aangekomen bouw ik samen met Sieger Zuiderveld (collega rijder die
in de 600 cc supercup rijdt) onze sleuteltent op waarna we ons gaan inschrijven. Vervolgens
volgt de technische keuring. Alles is in order en ik zet de motor klaar voor de eerste training.
Voldoende benzine in de tank, bandenwarmers erom enzovoort.

Kwalificatie training 1
Zoals gewoonlijk zit ik wat gespannen op de motor tijdens de eerste rondjes. Waaraan dat ligt
weet ik niet maar het overkomt me elke eerste training. Na een rondje of 5 wordt de rode vlag
getoond. Iedereen moet de baan af en zich opstellen in de pitstraat. Blijkbaar is er iemand
dusdanig hard afgevlogen dat de baan eerst weer opgeruimd moet worden of de ambulance
moet uitrukken. Ik weet het niet, ik ben onderweg niets tegen gekomen.
In de pitstraat zet ik mijn motor tegen de muur en kijk ergens op een beeldscherm om mijn
rondetijden te checken. 1.55’ers, dat is niet goed. Mijn gevoel blijkt dus te kloppen. Het loopt 
niet echt soepel. Opeens wordt het signaal gegeven dat we nog 5 minuten kunnen trainen.
Ik stap op de motor en neem me voor om eens goed gas te geven.
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Resultaat; 1 min. 51.7
Een nieuwe PR en een voorlopige vijfde start plaats.

Training 2
Het resultaat van de eerste training doet me goed en vanaf de eerste ronde gaat het mooi hard.
De eerste drie ronden heb ik idee dat ik tegen het niveau van de eerste training aan zit. Dit
bleek achteraf ook want ik zat weer onder 1 min. 52 Aan het begin van de vierde ronde lig ik
plat op de motor en scheur ik langs start/finish. Ik schakel door naar de vierde versnelling en
ergens tussen de 200 en 150 meter markering ga ik van het gas af om te vertragen voor de
Haarbocht. Terug schakelen naar de tweede versnelling en de Haarbocht induiken.
Het gas rustig opbouwen en doortikken naar de derde versnelling om vervolgens de volgende
rechter knik in te duiken. Ik zit nu op het nieuwe gedeelte van het circuit. Vervolgens trek je
gas door tot aan de toerenbegrenzer om daarna terug te schakelen naar de tweede versnelling
en te remmen. Nu volgt de eindeloos doorlopende en knijpende rechterbocht die vervolgens
uitmondt in de nieuwe Strubben bocht. Dit hele stuk leg je af met de rechter knie aan de grond
en als ik niet op let dan ben ik mijn rechter laars ook snel kwijt. De eerste is al helemaal
weggesleten aan de voorkant (zie afbeelding hierboven).
Voor de Strubben weer in de remmen en de meer dan 90  ̊bocht in duiken. Pas op met het gas 
want hier ben je zo de achterkant kwijt. Hoewel als ik kijk naar de snellere rijders dan kan ik
hier nog veel eerder op het gas. Daarna volgas de Veenslang op, plat op de tank,
doorschakelen naar de derde. De nieuwe quickshifter (opschakelen zonder te koppelen en
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zonder het gas te sluiten) werkt goed. Door naar de vierde, de Fireblade schreeuwt het uit en
alle 180 PK’s worden los gelaten op het asfalt. Door naar de vijfde versnelling, de motor loopt
op naar 12000 toeren. Links zie ik het 150 meter bordje aankomen. Bovenlichaam omhoog,
vol in de remmen (en het kan nog veel later en harder hier), terug schakelen naar de tweede
versnelling, de achterkant wordt wat onrustig van al dit geweld en naast de motor gaan
hangen om de chicane voor de Ruskenhoek in te duiken. Rechter knie aan de grond, de motor
naar links overgooien, door de bocht heen kijken en de Ruskenhoek in duiken. Ik heb het gas
erop en mijn zinnen gezet op de Stekkenwal bocht. Het gaat goed en ik voel dat er een betere
tijd in zit. In de derde versnelling zit ik halverwege de Ruskenhoek en ik versnel verder
naar……
Weg glijden zowel de voorband als de achterband, de motor glijdt rechts van mij weg en ik
raak het asfalt met de linkerkant van mijn lichaam. De snelheid is ongeveer 120 km/uur. Ik
glijd over het asfalt, alles lijkt zich in slow motion af te spelen, maar ik zie de grindbak snel
naderen. Ik vlieg de grindbak in waar mijn (adonis) lichaam weerstand van het grind
ondervindt en daardoor begint te draaien. Na zes keer behoorlijk hard over de kop gevlogen te
zijn lig ik eindelijk stil. In een ooghoek zie ik de aanstormende marshalls, mijn handen
branden doordat ik me afgezet heb op het asfalt. Ik sta op en een marshal vraagt of alles OK
is. Alles is in orde en ik zet mijn helm af. Dan zie ik mijn eens zo mooie Fireblade en de
tranen springen me in de ogen, wat een schade.
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Ik wordt afgeleverd bij de medische dienst voor de verplichte controle, alles is OK.
Samen met de gehavende motor arriveer ik bij de sleuteltent waar Sieger mij opwacht.
Voor mij zit de dag erop. De motor is te erg beschadig en bij mezelf is het fysiek ook niet
helemaal 100% meer. Ik zit met mijn rug helemaal vast.
Sieger helpt mij mee met inpakken. Ik wens hem veel succes voor de race en zet koers
richting Winschoten.
De daar op volgende week heb ik de masseur twee keer moeten bezoeken om mijn rug weer
een beetje soepel te krijgen. Nog soepeler dan ik als was!!!
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Ook de motor had wat aandacht nodig om weer op en top te zijn voor de 500 km van Assen
die twee weken erna gereden zou worden.

Uiteindelijk was alles op tijd klaar behalve de deuk in mijn ego die had nog even wat
aandacht nodig.

Sponsoren en belangstellenden bedankt voor de steun en ik zie jullie op het circuit.

Met vriendelijke groet,

Albert van der Velde.


