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Na een succesvol eerste seizoen in de Supercup 600 staat mijn 2e seizoen in deze klasse al weer 
voor de deur. Hoewel de temperatuur nog niet erg mee wilt werken begint de zon zich steeds vaker 
te laten zien en worden ook de dagen merkbaar langer. De bloemen beginnen te bloeien, de eerste 
lammetjes zijn reeds gespot en ook bij mij begint het bloed steeds meer te koken. Dat kan maar 1 
ding betekenen: het raceseizoen gaat weer beginnen! 
 
Afgelopen seizoen is met een 10e plaats in het eind klassement ruim boven verwachting verlopen. Hoewel ik de 
ambitie heb om in het ONK te gaan rijden, heb ik besloten ook komend jaar nog in de OW Supercup 600 te gaan 
starten. De sfeer in het rennerskwartier is erg goed, het niveau ligt hoog en ik heb nog genoeg te bewijzen in deze 
klasse. 
Daarnaast moet 2013 het jaar worden waarin mijn jongensdroom werkelijkheid wordt: deelname aan de Dutch TT 
in Assen! Naast de GP wedstrijden wordt er tijdens de TT een wedstrijd voor het ONK Dutch Supersport 600 
kampioenschap verreden in het bijprogramma. Hieraan wil ik middels een wildcard deelnemen. Als ik het budget 
hiervoor in orde krijg (zo’n EUR. 1500,-) zal ik na jaren achter elkaar de TT vanaf de tribune te hebben aanschouwd  
nu dus meemaken hoe het is om voor 100.000 man te rijden! 
 
 
 
 
 
Dit is een ambitieuze doelstelling temeer omdat ik met mijn motor uit 2007 niet de snelste fiets heb.  
 
 

Doelstelling 2013:  
Regelmatig in de top-5 finishen met wellicht een uitschieter naar het podium. Deelname aan de Dutch 
TT ONK Supersport 600 race.  

Sponsoring 
 

Om dit alles mogelijk te maken heb ik afgelopen winter niet stil 
gezeten. Ik heb veel conditie training gedaan en ben ik nog weer 
wat kilo’s kwijt geraakt. Ook is er in de motor geïnvesteerd. De 
voorvork is voorzien van K-tech vering componenten en de 
vering is afgesteld door 1G suspension in samenwerking met 
JVP motorproducts. Beide firma’s zien potentieel in mijn kunnen 
en hebben daarom besloten me komend seizoen technisch te 
ondersteunen. Helaas horen we op het nieuws en de radio 
alleen maar slechte economische berichten en dat merk ik goed 
tijdens de zoektocht naar sponsoren. Toch heeft ook Goedhart 
Motoren uit Bodegraven zich bereid gevonden om mij te 
ondersteunen, waar ik uiteraard erg blij mee ben! 
 
 
 

De motor 
 
Ook komend jaar ga ik weer van start op mijn 2007 
Yamaha R6. Voor het nieuwe jaar heb ik de motor 
voorzien van een nieuw, strak design. Het groen is 
vervangen door blauw. De motor is nog niet helemaal 
gereed, maar een preview is reeds op foto hiernaast te 
zien.  
Daarnaast heb ik geïnvesteerd in een nieuwe, gesloten 
aanhangwagen waarmee ik mijn spullen op een 
professionele manier naar het circuit kan vervoeren.  
 
Op het circuit sta ik overigens het hele seizoen in 
pitbox 24. Zo weet u het hele seizoen waar de warme 
koffie op u staat te wachten. 



 

Na de lunch pauze was inmiddels stralend weer geworden en de thermometer raakte net geen 20 graden aan. De baan 
had nog wel her en der wat natte plekjes maar het rijden ging al snel net zo lekker en soepel als voor de winter. 
Heerlijk om weer die adrenaline en kick van deze prachtige sport te beleven! Ik wist veel jongens in te halen en mijn 
rondetijden waren direct erg scherp. De overige sessies bleef de baan helaas was natte sporen houden waardoor ik 
niet overal vol gas de bocht door kon. Desondanks wist ik mijn snelste rondetijd van vorig jaar te verbeteren en 
daarmee deze eerste dag goed af te sluiten.   
 
Maandagochtend bleken de weersvoorspellingen helaas te kloppen, het kwam met bakken uit de hemel. Op 5 en 6 april 
zou mijn eerste raceweekend in Assen zijn, maar op zondag avond kwam het bericht dat deze race geannuleerd werd 
ivm de aanhoudende kou. Ik besloot daarom om geen onnodige risico’s te nemen en niet te gaan rijden.  

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen week ben ik in Zuid Frankrijk geweest voor een trainingssessie van 2 dagen op het circuit 
van Pau-Arnos. Helaas viel door slechte weeromstandigheden de 2e dag letterlijk en figuurlijk in het 
water. De 1e dag heb ik echter heerlijk kunnen rijden waardoor ik het goede gevoel weer te pakken 
heb. 
 
 
 
 
 
 
  

Aangezien het race seizoen op 6 april van start zou gaan op het circuit van Assen wilde ik nog een aantal dagen trainen 
om te wennen aan de nieuwe vering. Ook is de winter lang geweest en is het goed om een aantal dagen te trainen om 
het juiste gevoel weer te pakken te krijgen.  

 Op zaterdag avond was ik met Solène aangekomen in Pau. We 
hadden een koud Nederland verlaten voor een trip naar Zuid 
Frankrijk waar voor de zondag een zonnige dag en voor de 
maandag veel regen werd voorspeld. De zondag begon nat en ik 
besloot de eerste training in de regen over te slaan. We zouden 5 
sessies van zo’n 20 minuten rijden en tijdens de 2e sessie was de 
zon inmiddels gaan schijnen. Helaas was de baan nog wel nat en 
dus besloot ik met mijn nieuwe Bridgestone regenbanden de eerste 
meters van het jaar te maken. Gewoon even de motor weer 
aanvoelen, even de nieuwe banden aanvoelen, geen gekke dingen 
doen.  

 

Zoals gezegd is de 1e race op 6 april verschoven, 
waarmee de kalender voor 2013 er nu zo uit ziet. 
Naast deze kalender zal ik meerdere trainingsdagen 
en wellicht nog enkele ONK races en endurance races 
gaan rijden, afhankelijk van het budget.  

Kalender 2013 
 

Race Type Datum Locatie 
1 Cup 4-5-1013 Assen 
2 Cup 18-5-2013 Assen 
3 Cup 1-6-2013 Assen 

4 ONK 
27 t/m 29-
06-2013 

Assen 

5 Cup 20-7-2013 Assen 
6 Cup 10-8-2013 Assen 

7, 8 Cup 
24 t/m 25-
08-2013 

Oschersleben (D) 

9, 10 Cup 28-9-2013 Assen 
 

Multi media 
 
Tegenwoordig ben ik ook online te vinden! Op de website 
www.chrisvanheuveln.wordpress.com houdt ik een blog 
bij met regelmatige updates. Daarnaast is neef Joey 
Postma druk bezig met een website onder domeinnaam 
www.chrisvanheuveln.nl. Zodra deze online is hoort u van 
me. 
Op de website zal het laatste nieuws, informatie, foto’s 
maar zullen ook filmpjes verschijnen. Mijn motor is 
voorzien van een GoPro camera waarmee ik u van dichtbij 
en levensecht de kick van het motorraces laat beleven. Van 
mijn training op Pau-Arnos staat inmiddels een filmpje op 
youtube: http://www.youtube.com/watch?v=5nv9jS677-
A 
 
 
Volgende evenement: 
 
12-4-2013: CRT training in Assen 

http://www.chrisvanheuveln.wordpress.com/
http://www.chrisvanheuveln.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=5nv9jS677-A
http://www.youtube.com/watch?v=5nv9jS677-A

