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Inmiddels alweer een week geleden werd de ONK Dutch Supersport 600 race tijdens de Dutch 
TT verreden. Het werd een prachtige ervaring maar ook een weekend met een paar harde 
lessen te worden. In de trainingen en wedstrijd bleek ik met bescheiden middelen erg goed 
mee te komen in het competitieve deelnemersveld. Helaas bracht een crash in de training en in 
de wedstrijd niet het gewenste eindresultaat.  

 
Op woensdagmiddag vertrok ik richting Assen om daar een mooi plekje te vinden. 
Op de rit naar het circuit keek ik mijn ogen al uit, de normaal lege weilanden rond 
Assen leken wel een groot festival terrein. Zoveel mensen, tenten, caravans, friet 
en bier tenten, etc. Eenmaal op het circuit aangekomen kwam de glitter en 
glamour van de GP wereld me tegemoet. De rijen vrachtauto’s, enorme hospitality 
tenten, dikke auto’s, motoren, pitspoezen, wat een wereld, economische crisis?! 
Met een toch wel stiekem gevoel van trots kwam ik daar aanrijden met m’n Alfa 
Romeo Mito en aanhangwagen. Ik vond een mooi plekje in het speciaal voor de 
ONK rijders ingedeelde plek op de paddock. Hier was de glitter & glamour 
gelukkig wat minder, maar ook in dit semi-proffesionele Open Nederlandse 
Kampioenschap stond ik 
tussen de trailers en grote 
tenten. 
 

M’n racemaatje Edward Verheij was inmiddels ook 
aangekomen en samen bouwden we ons plekje op. Met 2 
3x3 partytenten tegen elkaar en een zeil op de grond 
maakten we er ons stekkie van. Een stukje minder 
proffesioneel, maar toch erg gezellig hadden we een mooi 
plekje voor onszelf gecreerd. ’s Avonds fietsten we een 
rondje over de baan, waarvandaan we een nog mooiere 
blik in het walhalla van de GP wereld kregen. Genieten.   
 
Maar er mocht uiteraard ook gereden worden! De donderdag begon droog maar in de loop van de dag begon 
het te regenen waardoor de regenbanden gemonteerd werden. Bert was inmiddels ook aangekomen en 1,5 uur 
voor aanvang van de training stopte het echter met regenen. Het leek droog te blijven en dus werden op het 
laatste moment de droogweer banden gemonteerd, dit bleek de juiste keuze. Met toch wel wat spanning ging ik 
de training in, ik rij nu toch in de top van Nederland mee! Het rijden ging erg lekker en ik wist zelfs behoorlijk 
wat gasten in te halen en daar waar ik door snelle gasten werd ingehaald kon ik weer leren door naar hun 
racelijnen te kijken. Met een uiteindelijk 24e tijd van de 36 rijders kon ik tevreden zijn. Ook erg gaaf was dat bij 
deze training al vele duizenden mensen langs de baan 
zaten. Dit gaf een erg bijzonder en trots gevoel.   
 
Op vrijdag werden we gewekt door het gebulder van de 
Moto3 trainingen. Heerlijke manier om wakker te worden!  
Helaas was het wel erg winderig en regenachtig. Haico was 
inmiddels ook aangekomen en er werd een nieuwe 
achterband gemonteerd en nog wat aan de vering 
verandert. Laat in de middag begon mijn 2e kwalificatie. In 
deze training kwam ik in eerste instantie niet lekker in m’n 
ritme. Na een korte stop en aanpassing in de pitstraat ging 
het beter. Ik had een paar goede rondes te pakken tot plots 
uit het niets mijn voorwiel wegschoof in Ossebroeken. Met  



    

 
 

 
een flinke snelheid schoof ik van de baan en zag ik de grindbak dichterbij 
komen. Met een buiteling kwam ik tot stilstand. Door de adrenaline had ik 
niet veel pijn, maar de motor zag er niet goed uit. Veel kuipschade en 
helaas was de uitlaatdemper helemaal opgevouwen.  
 
Gedesillusioneerd werd ik teruggereden naar de pits. Ik was met name 
ongerust over het feit dat deze crash gebeurde zonder ‘waarschuwing’. Ik 
deed niets geks, ging niet voor een snelle tijd en opeens was die motor 
weg. In de ene snelle ronde die ik had gereden had ik toch mijn tijd van 
gisteren met ruim een seconde verbeterd naar een 23e tijd.  
 
Gelukkig hadden we alle tijd om de motor op te knappen en in de avond en 
volgende dag werd de motor met behulp van Bert en Haico in orde 
gemaakt. Tinie en Solène waren inmiddels ook aangekomen om voor de 
interne mens te zorgen. De motor was ruim op tijd klaar gemaakt om nog 
van de GP races te kunnen genieten. Wat een show! De MotoGP werd een 
waar spektakel waarin Valentino Rossi na ruim 2 jaar weer een GP te zien 
winnen, en dat op ons Assen! De perfecte opwarmer voor onze race. 
 
De MotoGP race was om 

15:45 afgelopen en 16:15 mochten wij ons klaar maken voor 
de verkenningsronde. De geruchten gingen dat na afloop van 
de MotoGP race de 90.000 toeschouwers snel het circuit 
zouden verlaten en er niet veel voor onze race zouden blijven 
zitten. Niets bleek minder waar, door het mooie weer bleef het 
grootste deel zitten waardoor ik voor nog zeker zo’n 50.000 
(!!) man mijn opwarmronde reed! Met kippenvel over m’n hele 
lichaam was dit m’n mooiste ronde over Assen ooit!  
 
Eenmaal op de start grid mochten we ons voor een massaal 
gevulde hoofdtribune klaarmaken voor de start. De race ging 
van start en mijn reactie was goed. Helaas liet ik de koppeling te snel opkomen waardoor mijn voorwiel de 
lucht in ging en ik even van het gas af moest, SHIT! Ik werd door een paar man ingehaald maar wist mijn 
befaamde inhaal truck in de eerste bocht weer uit te halen, ik pakte de verloren plekken weer terug. Met 3 man 
naast elkaar stuurden we de snelle ruskenhoek in en wist ik als 1e uit de bocht te komen, gaat goed zo! Door 

Koen Meuffels werd ik wat opgehouden maar in de 
Geert Timmerbocht wist ik ook hem uit te remmen en 
was ik opgeklommen naar een 18e plek. Voor me reed 
een grote groep van zo’n 10 man! ‘Wauwh, ik rij gewoon 
tegen de top van het ONK aan!’ Helaas had deze grote 
groep voor me een gat die ik niet dicht wist te rijden. 
We waren inmiddels in ronde 7 van de 14 aangekomen 
en hoewel ik alles op alles zette om het gat dicht te 
rijden nam ik 
geen onnodig 
risico. Plots uit 
het niets schoot 
bij het 
aanremmen van 

de snelle bocht ‘de Bult’ mijn koppeling los. Ik had de motor al 
ingestuurd en plots kwam er vol vermogen op mijn achterwiel en was 
de motor niet meer te houden. Met een harde klap ging ik voor de 2e 
maal onderuit. Wederom zwaar gedesillusioneerd verliet ik het strijd 
toneel. Zwaar teleurgesteld kon ik helaas niet genieten van de grote 
menigte mensen die me nog toe klapten.  

Filmbeelden: 
 
Het officiële videoverslag van de 
ONK Dutch Supersport race: 
http://www.youtube.com/watch?
v=9QqG5FHPSKM#at=181 
 
Hoewel ik maar 2 keer in beeld 
ben, zeker de moeite van het 
kijken waard! 

http://www.youtube.com/watch?v=9QqG5FHPSKM#at=181
http://www.youtube.com/watch?v=9QqG5FHPSKM#at=181


    

 
 

We zijn nu inmiddels een week verder en alle blauwe 
plekken zijn verdwenen. De schade is 
geïnventariseerd waarbij mijn pak erg beschadigt is 
maar wel gerepareerd kan worden. Helaas moet ik 
mijn helm, laarzen en handschoenen afschrijven. Op 
de motor valt de schade relatief mee. Grootste 
kostenpost is een nieuwe uitlaatdemper, er zijn wat 
steunen gebroken en verder wat klein spul wat ik nog 
heb liggen. 1 set kuipen is compleet kapot maar het 
setje van mijn crash eerder in het seizoen is al bijna 
weer gerepareerd. 
 
Vastgesteld is dat mijn 2e crash waarschijnlijk 
veroorzaakt is door een los getrilde moer van mijn 1e 
crash. Erg zonde, dit had voorkomen kunnen worden. Dit raceweekend heeft me sportief niet helemaal 
gebracht wat ik gehoopt had. Wel heb ik een hoop geleerd. Ik kan het racen op dit niveau aan, de aansluiting 
met de top-10 mis ik nu maar kan ik op gelijkwaardig materiaal zeker hebben. Maar racen op dit niveau is meer 
dan een goede motor en een goede rijder. Randvoorwaarden 
zoals een goede, ruime tent waarin je georganiseerd kan 
werken, een vast team om je heen van mensen die de motor 
klaar kunnen maken en andere zaken zijn nodig om op dit 
niveau te kunnen racen.  
 
Al met al een hoop geleerd, veel ervaring op gedaan en toch 
ook enorm genoten van het evenement.  

Next event: OW Cup race 4, 20 juli 2013 in Assen 
 
Kwalificatie 1:   09:15 
Kwalificatie 2:  11:10 
Race:   14:30 
 
Voor deze race is iedereen van harte uitgenodigd. Toegang 
is gratis! Ook voor kinderen is het een mooi, toegankelijk, 
spannend en leuk evenement.  
In eerdere berichtgeving heb ik voor dit evenement een 
barbecue aangekondigd. Door mijn crashes en al het werk 
dat hier uit voortvloeit ligt mijn prioriteit momenteel bij 
het klaarmaken van mijn racer. Dit gaat zeker lukken, 
maar het organiseren van een barbecue daarbij is teveel 
hooi op de vork. Desalniettemin is iedereen nog steeds 
van harte welkom. We zorgen dat er frisdrank, bier chips 
en andere snacks klaar staan en maken er een mooie dag 
van. Ivm inkopen hoor ik graag of u van plan bent langs te 
komen. 
 
Routebeschrijving is te vinden op: 

http://www.ttcircuit.com/circuit/routebeschrijving/ 
 
Op uw navigatie systeem kunt u invoeren: 
Stad: Assen 
Straat: TT-tunnelweg 
Bij aankomst komt u via een tunnel onder het circuit door 
op het rennerskwartier. Hier kunt u uw auto parkeren en 
ons vinden in pitbox 24. 

Woord van dank! 
 
Via deze weg wil ik in de eerste plaats Bert 
en Haico enorm bedanken voor jullie hulp 
tijdens dit evenement! Ook moeders,  
Solène en Marco wil ik bedanken voor hun 
support. Van de tienduizenden liefhebbers 
op de tribune wil ik speciaal Frank, John en 
Peter bedanken voor hun gejuich in mijn 
opwarm ronde. Normaal gesproken naast 
hen op de tribune, nu rijdend op de baan, 
erg speciaal. 
 
Verder dank voor mijn vaste sponsoren en 
evenement sponsoren: 

 Papier Recycling Alphen B.V. 
 Goedhard Motoren 
 JVP Motorproducts 
 1G suspension, Robin bedankt voor 

je adviezen! 
 Pa en ma 
 Opa en Oma Kroon 
 Tandartsenpraktijk E.J. Mulder, 

Uithoorn  
 Frank Rammeloo  
 Richard Simons 

http://www.ttcircuit.com/circuit/routebeschrijving/

