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Na lang wachten is afgelopen zaterdag dan eindelijk de eerste race van het seizoen verreden. 
Met een 5e startplek leek mijn vooraf ambitieuze doelstelling van een top-5 positie al haalbaar, 
de race verliep nog beter en deze wist ik na een mooi duel af te sluiten op een 4e plek. Een top 
start van het seizoen! 
 
Op vrijdag morgen vertrok ik naar Assen om daar ’s 
middags 2 trainingssessies te rijden. Mijn eerste droge 
sessies op Assen van het jaar en die bevielen erg goed. Ik 
had gevoelsmatig mijn ritme en snelheid direct weer te 
pakken echter met een snelste tijd van 1.50.5 na de eerste 
sessie bleek mijn gevoel me redelijk te bedriegen, dit moest 
sneller! De 2e sessie van de dag sloot ik wederom met een 
goed gevoel af en met een rondetijd van 1.49.5 toonde ik in 
ieder geval progressie, maar ik was nog steeds niet waar ik 
wilde zijn. 
Haico en Alexander waren deze dag ook aanwezig om te 
rijden en zouden de zaterdag blijven om mij te helpen. ’s Avonds besloten we dat als ik de progressie van een 
seconde per sessie door zou zetten het op de racedag wel goed zou komen.  

 
Ook deze zaterdag bleek een prachtige, zonnige dag te 
worden. De eerste kwalificatie begon om 10:20 en ik 
besloot deze te rijden met dezelfde banden als de dag 
ervoor. Niet meer als nieuw, maar nog zeker goed voor 
een tijdsverbetering. Al in mijn 2e ronde was ik sneller als 
de dag ervoor en ook in deze sessie wist ik een seconde 
van mijn tijd af te halen en een voorlopig 5e startplaats 
neer te zetten, een uitstekende start van de dag. Na deze 
sessie bleek mijn achterband toch redelijk aan het einde 
van z’n latijn en dus besloot ik voor de 2e kwalificatie een 
nieuwe achterband met harde compound te steken. Omdat 
er tussen de trainingen maar weinig tijd zat was het 

stressen om de boel op tijd af te hebben, temeer omdat de bandenwarmers tijd nodig hebben om de banden op 
te warmen voor de training. Met de uitstekende hulp van Alexander en Haico was de motor echter op tijd af om 
ook in de 2e kwalificatie te 
kunnen knallen.  
Ook in deze kwalificatie was ik 
in mijn 2e ronde al 1 seconde 
sneller en de ronde daarop pakte 
ik nog een seconde waarmee ik 
1.46.849 had neergezet. Zo snel 
had ik nog nooit in een 
kwalificatie gereden! Helaas 
kwam ik na de 4e ronde veel 
langzamere rijders tegen 
waardoor een verbetering van 
deze tijd er niet meer in zat. Ik 
had mijn 5e startplek vast weten 
 

Waarom bandenwarmers? 
 
Bandenwarmers worden om verschillende redenen 
gebruikt. De belangrijkste reden is dat banden meer 
grip bieden als ze warm zijn. Door de banden vooraf 
op te warmen bieden ze grip vanaf het moment dat 
je de baan op gaat. Je verliest dan geen kostbare 
rijtijd door eerst je banden op te warmen. 
Daarnaast is het voor het behoud van het rubber 
beter als deze niet teveel temperatuur 
schommelingen te verwerken krijgt. Direct na 
terugkomst van de baan worden daarom de 
bandenwarmers al geplaatst zodat de banden niet 
de tijd krijgen af te koelen. 

Bezoek ook eens: www.chrisvanheuveln.nl 



    

 
 

 
te houden en was hiermee zeer tevreden. 
 
Voor de wedstrijd waren wederom veel mensen langs gekomen, erg leuk! Aangezien ik bloed rook en zelfs kans 
op het podium maakte besloot ik een compleet nieuw setje zachte banden te monteren. Ik moest de wedstrijd 
vanaf een 10e plek starten omdat er ook 5 jongens uit het ONK mee 
rijden, deze doen echter niet mee voor het klassement. Zoals 
gebruikelijk  was mijn start goed, als 10e kwam ik op de eerste bocht af 
maar door het gas er in de eerste bocht vol op te houden kwam ik hier 
als 5e uit! Met slechts 3 ONK jongens voor me betekende dit een virtuele 
2e plek. Helaas werd ik al snel gepakt en zakte ik terug naar een 4e 
plaats. Ik probeerde het ritme van de snelle mannen voor me te volgen 
maar dit bleek toch net iets te hoog gegrepen. Zo’n 5 rondes voor het 
eind kreeg ik gezelschap van Jerrey Duits, een nieuwe rijder in de klasse 
afkomstig uit de talentencup. Zijn gezelschap maakte de race weer 
aantrekkelijk en we maakten er een mooie strijd van. Leerzaam om te 
zien waar ik tijd laat liggen en waar ik op hem inloop. Deze strijd wist ik 
tot grote vreugde van mij en de vele aanwezigen te winnen! Een 4e 
plaats in de eerste race, wat een begin van het seizoen! 

 

Deze race aanwezig om mij aan te moedigen: 
 Solène 
 Pa en ma 
 Marco 
 Carl Noya, tevens maker van de vele mooie 

foto’s in dit rapport 
 Alexander van Rossum 
 Haico Koopstra 
 Clemens en Gertruid Bollinger 
 Wouter Bollinger 

 
Bedankt voor jullie gezelligheid en support! 
 

Uitslag race 1 Supercup 600: 
1: Joey den Besten 
2: Eric Ott 
3: William Tolhoek 
4: Chris van Heuveln 
5: Jerrey Duits 
 
Tussenstand kampioenschap: 
1: Joey den Besten  25 
2: Eric Ott   20 
3: William Tolhoek  16 
4: Chris van Heuveln  13 
5: Jerrey Duits   11 
 

Volgende evenement: 
 
18-5-2013: Race 2 Assen 
    Kwalificatie 1:     09:50 
    Kwalificatie 2:     12:00 
    Race:          15:50 

Filmbeelden: 
Van deze race worden ook beelden gemaakt voor 
online televisie. Hierin kom ik geregeld voor, onder 
andere minuut 2.34 en 4.23: 
http://vimeo.com/65731211# 
 
Tevens zijn er onboard beelden vanaf mijn motor: 
http://www.youtube.com/watch?v=Qbz4k4CkSNo 
 
Kijk en geniet! 

http://vimeo.com/65731211
http://www.youtube.com/watch?v=Qbz4k4CkSNo

