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ZAC RACES PAASWEEKEND – 21 EN 22 APRIL 2019 

Na een verregende en koude voorjaarstraining in Portugal stonden nu een paar mooie dagen op 

het programma. Aangezien ik nog last had van naweeën van de griep en nog volop aan het 

verbouwen ben in het nieuwe huis had ik mijn twijfels bij mijn conditie. - Door Heuveltje. 

Het Aprilia RSV4 kamp werd zondagochtend opgebouwd door RSVJan, KJ, FastJ en mijzelf. Eerst nog ff 

inschrijven en keuren en dan meteen in de bandenwarmers.  

Onze 1e  sessie was pas om 12 uur 

dus nog eerst even genoten van 

het weer en gekletst met oude 

bekenden. Ondanks dat ik nog op 

oude banden stond kon ik vanaf 

sessie 1 lekker rijden, helaas was 

er wel veel verkeer met 

`bijzondere` rijlijnen dus 

oppassen met inhalen. 

Nadeel van laat beginnen is dat je 

5 sessies in de middag hebt, 

buiten dat dit vrij intensief is ook 

problematisch met eten  . De 

dag heb ik vrij lekker opgebouwd 

waarbij ik de 1e sessie een 1,57 

heb gereden en al een 1,55 en de overige continu in de 1,54 gereden heb met zwaar versleten 

banden   Dus ik was erg tevreden   

 

Nadat we de bandjes gewisseld hadden, heerlijk gegeten waarbij onze grilmaster RSVJan ons van alles 

Seizoenstart van ‘onze’ RSV4’s in de Zomer Avond Competitie 
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lekkers voorschotelde. Na het toetje begon iedereen in te kakken dus nog ff een frisse douche en naar 

bed   

De volgende dag moesten we toch nog even keuren/stickers ophalen. De 1e  sessie was wederom om 12 

uur (2e  paasdag), deze stond voor het inrijden van de nieuwe voorband en nieuwe remblokken (rondje 

1.55). Toen moest het gebeuren de kwalificatie, tussen het verkeer door kon ik toch 2 rondjes  

‘aanzetten´ en er een nieuw PR uit persen 1.53,0   

 

Ik had me op P18 naast Jarno en voor Jeroen Ouwekerk (Voorzitter Ducati Club Race op een Panigale) 

genesteld. Mijn start ging super en was zelfs Jarno voorbij (dacht ik) totdat deze in de Haarbocht zich er 

nog tussen wurmde. Met wat duwen en trekken kon ik mijn positie redelijk handhaven en het wiel van 

Jarno volgen. Helaas in ronde 2 verschakelde ik me Strubben uit en kwam er meteen een groep rijders 

voorbij (toch te weinig vermogen ).  

Na een flinke strijd met Jeroen en zijn 

snelle Duc waarbij we regelmatig schouder 

aan schouder door de bocht gingen het 

onderspit moeten delven (maar wel lekker 

gestreden). 

Uiteindelijk kon ik race 2 weer op plaats 18 

beginnen, het werd een aparte race met 

veel code geel (ingehaald door 4 man 

onder geel  ). Uiteindelijk vonden 

Jeroen en ik elkaar weer en hebben we de 

laatste ronde leuk gestreden met ditmaal een betere uitkomst   

 

Het was weer ouderwets gezellig op ons ARA kampje met veel RSV4´s (denk wel een stuk of 10), lekker 

gereden en natuurlijk top weer   

Verder is het altijd leuk als er bezoek komt in de vorm van RSVFrank en BlackBee   

Door Frank (“Heuveltje”) 


