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Met gepaste trots breng ik u middels deze nieuwsbrief op de hoogte van het feit dat ik volgende 
week deel zal nemen aan één van Nederlands grootste sport evenementen: the Dutch TT!  
 
Tijdens dit GP evenement wordt er in het bijprogramma een race verreden om het Open Nederlands 
Kampioenschap (ONK) Supersport 600. Gezien het feit dat ik in het OW Supercup kampioenschap op een 5e 
plaats sta heeft de KNMV mij toestemming gegeven om middels een wild card aan deze race deel te nemen.  
 
Vanaf mijn 8e levensjaar ben ik opgegroeid met een jaarlijks vast uitje in het laatste weekend van juni: the 
Dutch TT. De races werden steevast als toeschouwer bekeken 
en het was altijd de jongensdroom om daar ooit tussen te 
rijden. Om op wereldniveau mee te komen moet je niet alleen 
al als tiener internationaal gereden hebben maar ook een 
enorm sponsor budget hebben. Al snel heb ik daarom de 
droom voor GP deelname moeten laten varen. Met mijn 
terugkeer in de racerij vorig jaar en deze ONK race in het 
bijprogramma van de TT kwam de droom weer wat dichterbij 
en zal nu dus uit gaan komen.  In plaats van de races en racers 
vanaf de tribune te bewonderen zal ik het hele spektakel nu 
vanaf de andere kant meemaken.  
 
Het is een 3 daags evenement waarbij we op donderdag en 
vrijdag een kwalificatie training rijden en op de zaterdag onze 
race. Het schema ziet er als volgt uit: 
 

 Kwalificatie 1:     donderdag 27 juni:  16:45 
 Kwalificatie 2:     vrijdag 28 juni:         18:45 
 Race:              zaterdag 29 juni:      16:30  

 
De belangrijkste GP wedstrijd, de MotoGP, zal om 15:00 uur 
beginnen en zo rond 15:45 afgelopen zijn. Na een korte pauze 
zal dan mijn wedstrijd van start gaan en ik hoop uiteraard dat 
er veel mensen op de tribunes zullen blijven zitten. Ik zal 
herkenbaar zijn aan startnummer 239 en aan de rood/ blauwe 
Yamaha r6 zoals te zien op foto’s.  
 
Mocht u ook aanwezig zijn bij de TT, laat me even weten waar 
u zit zodat ik daar in mijn uitloop ronde rekening mee kan 
houden. 
 
Chris van Heuveln 
 

Thanks to: 
 
In mijn eerdere verslagen heb ik 
aangegeven dat een deelname aan de TT een 
groot gat in mijn budget slaat en ik daarom 
op zoek was naar sponsoren. Het zal geen 
verbazing zijn dat dit in deze tijd niet 
meevalt. Toch zijn er mensen en bedrijven 
bereid geweest mij voor een totaal bedrag 
van 775 euro bij te staan! Hiervoor ben ik 
deze mensen enorm dankbaar. Naast de 
mensen die graag anoniem willen blijven wil 
ik de volgenden bedanken: 

 Pa en ma 
 Opa en Oma Kroon 
 Papier Recycling Alphen B.V. 
 Tandartsenpraktijk E.J. Mulder, 

Uithoorn  
 Frank Rammeloo  
 Richard Simons 

De feiten op een rijtje 
 
Kwalificatie 1:     27-6-’13    16:45 
Kwalificatie 2:     28-6-’13   18:45 
Race:              29-6-’13  16:30 
Startnummer:       239  

Check ook: www.chrisvanheuveln.nl 


