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De zomer laat nog steeds op zich wachten! Althans, tot afgelopen zaterdag toen de 3e OW 
Supercup wedstrijd van het jaar werd verreden. Na een enerverende race werd ik als 4e 
afgevlagd waarmee ik mijn positie in de top-5 van het kampioenschap weer terug heb gepakt. 
 
Na de vorige race, die ik met een crash moest beëindigen, 
had ik mijn motor met hulp van Haico en JVP motorproducts 
weer snel in elkaar. De crash was een domme fout en niets 
weerhield me er van om deze dag verder te gaan waar we 
vorige keer geëindigd waren: knallen!  
 
’s Morgens was het erg fris en met enkele druppels zichtbaar 
op het vizier was voorzichtigheid geboden. Hoewel de 
omstandigheden verre van zomers waren, kon er in de 2e 
kwalificatie wel geknald worden. Het rijden ging vanaf het 
eerste moment super. Reeds in de 4e ronde wist ik een 
strakke tijd in de 1.45 te zetten, helaas bleek het beste van 
mijn achterband af en moest ik halverwege de sessie naar 
binnen komen. De achterband was dusdanig versleten dat er geen tijdsverbetering meer in zat. 

 
Met de tijd van 1.45.8 en een 10e kwalificatietijd was ik niet 
ontevreden gezien het beperkt aantal rondjes dat ik had 
gereden. Meer zorgen maakte ik me om mijn banden. De 
achterband had het slechts 10 rondjes goed uitgehouden en een 
wedstrijd gaat over 12 ronden. Na wat advies van Robin 
Duijzers besloten we de setting van de motor te veranderen. Dit 
was behoorlijk ingrijpend maar met de hulp van Iwan 
Schuurman en Bert kregen we de motor op tijd gereed voor de 
start. 
 
De race werd onder droge omstandigheden verreden en mijn 

start was weer super. Als 5e kwam ik de eerste haarbocht uit en sloot aan achter William Tolhoek. Helaas 
maakte ik in de snelle ruskenhoek een schakelfout 
waarna ik 3 plekken verloor en aan moest sluiten 
achter Erwin Druijff. Hier werd ik wat opgehouden 
waardoor we de aansluiting met de mannen ervoor 
verloren. Ik lag nu op een 8e plaats, echter met 5 
ONK mannen voor me (die buiten mededinging 
meerijden) reed ik op een 3e plaats in de Supercup 
klasse! Een podiumplaats lag dus weer binnen de 
moglijkheden. Achter me had Jerrey Duits de 
aansluiting en we maakten er een mooie wedstrijd 
van. Halverwege de race kwam stoomtrein Eric Ott 
na een slechte start voorbij zetten. Met hem wist ik 
Erwin Druijff te passeren maar ik kon Eric niet 
bijhouden. Hierdoor lag ik op een 4e plek en was 
het podium in principe buiten bereik, totdat ik 
opeens een oranje Yamaha langs de kant zag staan. 
“Als dit de motor van koploper Joey den Besten is 
lig ik nu weer op een 3e plek!” ging er door me 

        

 ‘In detail’: de Quick shifter 
 
Zoals u wellicht kunt zien en horen op mijn filmpjes schakel ik 
op terwijl ik niet mijn koppeling gebruik en zelfs geen gas 
terug neem. Dit is mogelijk door een stuk elektronica 
genaamd: ‘quick shifter’.   
In principe is het ook in uw auto mogelijk om door te 
schakelen zonder de koppeling te gebruiken, de voet moet 
echter altijd wel even van het gas pedaal. De quickshifter is 
een elektrische sensor op het schakelpedaal. Bij het aanraken 
van het schakelpedaal onderbreekt het systeem voor een 

fractie van een seconde de ontsteking en brandstofinjectie en 
wordt er opgeschakeld. Grote voordeel hiervan is de tijdswinst 
door niet te hoeven ontkoppelen en van het gas af te gaan. 
 
Overigens werkt het systeem niet bij terug schakelen. Dat is 
ook niet nodig aangezien terug schakelen altijd tijdens het 
remmen gebeurt en hier dus geen tijd door het schakelen 
wordt verloren. 



    

 
 

heen. Met nog 3 rondes te gaan gaf  ik alles op alles, echter helaas 
bleken de aanpassingen aan de vering niet de te hopen verbeteringen 
te geven. Mijn achterband was helemaal op, dus toen Jerrey Duits me 
middels een strakke actie voorbij kwam zetten kon ik niet meer volgen. 
In de laatste ronde kwam Erwin Druijff me ook nog voorbij, maar 
aangezien hij als ONK’er niet meetelt voor het kampioenschap besloot 
ik geen gekke dingen meer te doen. Hierdoor wist ik de race, enigszins 
teleurgesteld, te beëindigen op een toch erg nette 4e plaats.  

 
 
 

 
 

Deze race aanwezig om mij aan te moedigen: 
 Solène 
 Pa en ma 
 Marco 

Thanks for the support! 

Uitslag race 2 Supercup 600: 
1: William Tolhoek 
2: Eric Ott 
3: Jerrey Duits 
4: Chris van Heuveln 
 
Tussenstand kampioenschap: 
1:William Tolhoek  66 
2: Eric Ott   53 
3 Joey den Besten  45 
4: Jerrey Duits   43 
5: Chris van Heuveln  26 

Volgende evenement: 
 
Dutch TT Assen 
Kwalificatie 1:     27-6-’13  16:45 
Kwalificatie 2:     28-6-’13  18:45 
Race:              29-6-’13  16:30  

Filmbeelden: 
Mijn onboard film van deze race is te vinden op:  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mc3Q92Wy0O4 

 
 
Deelname Dutch TT! 
 
Woorden komen tekort om te omschrijven hoe blij en trots 
ik ben dat ik mee kan delen dat ik mee mag rijden tijdens het 
grootste eendaagse sport evenement van Nederland: de 
Dutch TT! Ik heb van de KNMV groen licht gekregen om mee 
te doen aan de race om het Open Nederlands 
Kampioenschap (ONK) Supersport 600 tijdens dit 
evenement. 
 
Na mijn eerdere melding dat ik deze race graag mee wilde 
rijden hebben een aantal mensen aangegeven me hiervoor 
financieel te willen ondersteunen. Hiervoor ben ik hen 
enorm dankbaar en mijn dank zal ik op gepaste wijze laten 
blijken. 
 
De kosten voor dit evenement zijn hoog, zo’n 1500 euro. Ik 
ben nog op zoek naar het nodige budget om dit sluitend te 
maken, alle beetjes helpen en ook de kuipen bieden nog 
ruimte voor een sponsor! 
 
Verdere details over dit evenement en mijn deelname 
volgen later. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mc3Q92Wy0O4

