5 UURS ENDURANCE VAN ASSEN – 13 JUNI 2022
Hier dan een verslagje van het, voor mij, mooiste race evenement van het jaar.
Door - rsvfrank
De avond begon als een soort van reünie met
een aantal bekende gezichten uit een grijs
race verleden, o.a. Gertjan, Jan van Dam, Rolf
en Martin alias stokkie.
De hospitality was dik voor elkaar, super
geregeld door Martin, die als een ware
Gordon Ramsey de BBQ bestierde, alles erop
en er aan, wat tot vele jaloerse blikken in de
andere pitboxen leidde..
De motoren konden 's avonds gekeurd
worden, zodat de alles klaar stond voor de
grote dag.

Assen zou Assen niet zijn als er geen drupje regen zou vallen en ja hoor, ' s ochtends tijdens de eerste vrije
training regen...
De meesten bleven binnen in de pitbox, ik had mijn regenwielen gestoken en wilde toch even proberen
een tijd neer te zetten.
Het stopte uiteindelijk met regenen en de baan droogde te snel op om met regenbanden te rijden. Na
drie rondjes maar naar binnen gegaan om de regenbanden niet gelijk tot snot te rijden.
Ons Aprilia-riders team kwalificeerde met 1.55,8 een 22e
plek van de 30 teams in onze klasse niet al te best. Het
tweede team, kwik, kwek en kwak, kwalificeerde
daarentegen op een keurige p1.
Gelukkig is de startpositie bij een 5 uur durende race met
leMans start niet zo heel erg van belang, dus er was nog
goede hoop.
Na een uur racen lagen we op een uitstekende 9e plek,
dus nog alle kans op een podium.
Helaas kreeg Heuveltje tijdens zijn stint een technisch
probleem met zijn motor, en voordat we een nieuwe
transponder hadden lagen we 28e in onze klasse en 52e
overall, bijna laatste dus.
Daar gingen onze podium kansen down the drain...
Verder knokken met drie man, daar de rsv4 van Heuveltje
niet meer betrouwbaar te repareren viel. Erg jammer en
teleurstellend voor Frank, fanatiek als altijd.
Na 3 uur racen opgeklommen naar p25 en p44 algemeen met dank aan strakke tijden van KJ en Jarno.
1 ronde voor einde van mijn stint brak met het uitkomen duikersloot mijn achterkant weg, met mijn knie
tussen kuip en asfalt wist ik de motor op de een of andere manier weer recht te trekken, daar waar ik
eigenlijk al plat op het asfalt lag. Met dank aan de APRC, een marquezje en enorm veel geluk bleef ik
overeind. Later zag ik dat mijn hellingshoek 70 graden was geweest op dat moment...
De volgende stint dus wat rustiger gereden, want toch wel aardig geschrokken van deze bijna highsider
bij hoge snelheid..
In het laatste uur hebben we nog wat plekjes kunnen winnen om uiteindelijk als 21e kunnen finishen met
een niet onverdienstelijke 38e plek overall tot resultaat.
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Ik had de eer om de laatste stint tot de finishvlag te rijden. Een
leuke ervaring om als een soort van held onthaald te worden in de
pitlane, waar iedereen applaus en thumbs up krijgt ongeacht op
welke plek men ook geëindigd is.
Zeer gewaardeerd is de sponsoring van de pitbox door de ARA en
uiteraard iedereen die geholpen heeft deze endurance weer tot
een goed einde te brengen.
Ik zeg volgend jaar weer !
Frank
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