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5 UURS ENDURANCE RACE TT CIRCUIT ASSEN – 16 AUGUSTUS 2021 

 

Op het laatste moment was onze teammanager en hulp uitgevallen maar gelukkig wilde Martin (Stokkie) 
en Rob (Robz) dit overnemen. Ondanks gebrek aan ondersteuning hebben zij dit met verve gedaan, het 
was soms heen en weer rennen waarbij de rijders veel zelf moesten doen en weinig hun rust konden 
pakken. Dit in combinatie met 5 uur rijden en regelmatig wielen wisselen maakte het wel pittig. 

 

In totaal deden er 56 teams mee in 3 categorieën (Pro, Sport, Light). Wij reden in de sportcup net als 31 
andere teams. 

De kwalificatie verliep een beetje anders dan verwacht door een rode vlag, hierdoor hadden we geen 
goede tijd kunnen zetten en moesten we van de 38e plek starten.  

Maurice startte op regenbanden en moest naar 3 ronden al binnen komen omdat de baan te droog werd 
maar had al 9 plekken goedgemaakt!  

Daarna was ons geheime wapen Jan aan de beurt, hij boenderde door het veld ondanks de natte 
plekken, harde wind en de vele langzamere deelnemers. Net voor de wissel stonden we heel even op P3 
in onze klasse. 

Na de eerste hectische fase kwam we rond de 8e plek door in onze klasse en rond de 20e algemeen, 
door een  

onverwachtse regenbui moesten we Frank zijn motor snel op regenbanden zetten waarbij Maurice enkele 
ronden moest overleven op zijn slicks in de regen. 

 

Hierbij vielen we terug naar de 
12e plek, maar Frank kon enkele 
plekken goed maken en met de 
laatste stints van Jan en Maurice 
zijn we uiteindelijk nog 8e 
geworden in onze klasse en 19e 
algemeen. 

 

 

Naast de zeer interessante race 
was het weer super gezellig en 
hebben we de dag afgesloten met 
een etentje bij vd Valk. 
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Het was, ondanks het weer, een top evenement en ik vind dat we best trots op het resultaat mogen zijn. 

Voor mij persoonlijk was het wel even slikken en ik was best nerveus ,gelet op mijn zware crash 3 jaar 
terug in de endurance. 

Het is toch aanzienlijk meer oppassen met alle groepen bij elkaar op de baan dan bij een normale race, 
waar de tijden dichter bij elkaar liggen. 

Maar door het fantastische team kon ik de knop wel omzetten, het vertrouwen komt langzaam terug en ik 
begin een beetje te wennen aan de rsv4. 

 

Wat wel jammer is dat we met 
weinig mensen waren en daardoor 
tijdens de pitstops best veel tijd 
verloren vergeleken de andere 
teams, maar ja we zijn nu eenmaal 
geen WorldEndurance team. 

 

Het is zowel voor de teams als 
voor de toeschouwers een 
geweldig event waar je met je 
neus bovenop de actie kan staan. 
Misschien dat corona beleid van 
het circuit ook parten heeft 
gespeeld bij het gebrek aan 
hulp... 

 

Volgend jaar nieuwe ronde en nieuwe kansen! 

Mijn fiets staat inmiddels weer gepoetst in garage , op naar volgend jaar 
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