
 

 

 

 

 

Verslag wedstrijd Lelystad 27 maart en 28 maart. 
 
Na een winter sleutelen was het 27 en 28 maart dan zo ver. Eindelijk mochten de racers (en hun 
berijders) weer buiten spelen. Op zaterdag 27 maart was een trainingsdag, inclusief gesimuleerde rode 
vlag situaties en oefenstarts ingepland om een ieder weer te laten wennen. Bertus en Patrick maakten 
hier dankbaar gebruik van. Chris moest helaas werken, maar had het naar eigen zeggen toch niet 
nodig. (hoe zat het ook al weer met hoogmoet?!). Bertus had de eerste training toch wel moeite om het 
racen weer op te pakken. Bij Patrick ging het gelijk wel lekker, hoewel hij en met hem de anderen het 
natuurlijk rustig aan deden. De tweede training ging Bertus al veel beter en zette hij de snelste tijd in 

onze klasse neer. De rest van de training 
ging het steeds weer iets beter. De laatste 
training werden de starts geoefend. Hierbij 
bleek dat Bertus toch wat moeite had met 
de nieuw gemonteerde zwaardere 
koppelingsveren. Bij de tweede start nam 
hij de term vliegende start iets te letterlijk 
en kwam het voorwiel gevaarlijk ver 
omhoog. Dankzij zijn ervaring behield hij 
echter de controle over de machine. Al me 
al was het een geslaagde dag zonder 
problemen of valpartijen en konden we 
moe maar voldaan naar huis keren. 
 
 
De volgende dag kon het echte werk 

beginnen; de eerste wedstrijd van 2010! Chris was er vandaag gelukkig wel bij en gelijk in de eerste 
training wilde hij de gemiste trainingsdag in halen. Hij liet er dan ook geen gras over groeien en ging 
gelijk al op wedstrijd tempo de baan over (hij had natuurlijk ook nog een uitspraak waar te maken ;)). 
Patrick had er beduidend meer moeite mee, maar de stijfheid van de dag ervoor, een uur vroeger 
(ingaan zomertijd) en wat minder weer zullen ook mee gespeeld hebben. Bertus pakte vrij gemakkelijk 
de draad van de dag ervoor weer op. Na de kwalificatie training leek wel dat Chris voortvarend te werk 
gegaan was; hij had de pole position gepakt met een tijd van 50,55. Drie tiende sneller dan de nummer 
twee. Bertus had toch wat meer moeite om het oplopende tempo bij te houden en stond op de 9

de
 plek. 

Patrick kon nog steeds zijn draai niet echt vinden en stond op de 14
e
 plek met een tijd van boven die 

van de dag ervoor.  
 

Bij de start hield Chrisde vaart van de dag erin en 
pakte met een pikstartje gelijk de leiding. Zijn plan 
was om gelijk weg te lopen bij de rest. Dit lukte 
goed, want iets over de helft had hij een voorsprong 
van dik 10 seconden. De tweede helft begon hij wat  
last te krijgen van opgepompte armen en deed het 
iets rustiger aan, maar liet het gat niet te klein 
worden naar tweede man. Uiteindelijk wist Chris de 
race nog met 5 seconden voorsprong te winnen en 
reed veruit de snelste ronde tijd . Patrick had het 
beduidend lastiger. De eerste ronden kon hij 
degene voor hem bijhouden, maar daarna kon hij 
hun versnelling niet bijhouden. Aan het eind van de 
wedstrijd kwam hij toch in een behoorlijk ritme en 
wist nog bijna een van zijn voorgangers, die wat 
afzakte, te achterhalen. Bertus had op zijn minst 

gezegd een boeiende wedstrijd. Met name de tweede helft van de wedstrijd wisselde hij ronde na 
ronde van positie met Jeffrey Vermeulen. Bertus leek aan het kortste eind te trekken, aangezien hij 
iedere ronde voor het rechte eind, waar de finish ligt, gepakt werd om na het rechte eind hem weer 
terug te pakken. In de laatste ronde hield hij zijn hoofd koel. Zijn tegenstander maakte een schakelfout 
en door resoluut in te sturen wist hij hem te verslaan. 



 

 

 
De tweede wedstrijd verliep voor Patrick al voordat hij begonnen was slecht Zijn racer wilde niet 
starten. Zelfs het in allerijl verwisselen van de bougie mocht niet baten en hij moest noodgedwongen 
de race van de zijlijn toekijken. Chris had weer een goede start en nadat de op de tweede plek 

liggende rijder in de derde bocht onderuit ging 
waarbij hij degene achter hem ook nog 
hinderde, kon Chris relatief gemakkelijk de 
wedstrijd naar zijn hand zetten. Hij won dan ook 
makkelijk met een voorsprong van 11 
seconden. Bertus had, net als de dag ervoor, 
weer een onstuimige start, waardoor hij wat 
terug viel. Hij had wat moeite naar voren te 
komen en kon de bij de start gehinderde 
opstormende rijder niet bijhouden. Even leek 
het erop dat het enige meisje (dat deze dagen 
ook grote stappen had gemaakt) bij hem zou 
komen, maar Bertus wist het tempo toch weer 
te verhogen . Al snel reed hij eenzaam tussen 
de kopgroep en de rest in en finishte als 7

de
.  

 
Na de eerste wedstrijd valt Chris de eer onverslagen aan kop te gaan met 200 punten. Op naar de 
volgende wedstrijd in Brakel op 2

e
 paasdag! 

 
 
Tot slot willen wij Putoline oil verwelkomen als nieuwe sponsor van ons team! 
Putoline Oil is een belangrijke speler op de markt voor motorfietssmeermiddelen- en 
onderhoudsproducten. Putoline Oil wordt gekenmerkt door een kwalitatief hoogwaardige, 
aantrekkelijke en bijzonder complete productlijn.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten het VE racing team. 
www.ve-racing.com   
 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


