Persbericht 3 april 2018
MVR Racing zal dit seizoen met de Duitsers Christian Stange (#44) en Marco Freyer (#77)
deelnemen aan het Duitse IDM en Britse BSB.
MVR Racing zal in 2018 aan de start verschijnen van het competitieve IDM Supersport 600
kampioenschap met de Duitsers Christian Stange en Marco Freyer.
Na een zeer teleurstellend 2017 seizoen op sportief gebied in het Europees kampioenschap
supersport 600 heeft MVR Racing gedurende de wintermaanden zich beraad welke weg het team
aankomend jaar in zal moeten slaan. Belangrijk was het om de negatieve ervaringen en sfeer van
afgelopen seizoen kwijt te geraken om in 2018 weer sterk terug te komen op het door ons gewenste
niveau. Er heeft veel overleg plaatsgevonden met potentiele rijders over de diverse
kampioenschappen waaraan we konden gaan deelnemen.
Uiteindelijk heeft dit geleid dat we besloten hebben om te gaan deelnemen aan het IDM
kampioenschap en met Wildcards aan enkele BSB wedstrijden. Dit gaan we samen doen met het
jonge maar zeer ervaren talent Christian Stange en met Marco Freijer, een aanstormend talent.
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De afgelopen maanden heeft MVR Racing hard gewerkt om weer een team op de been te krijgen die
mee kan strijden om het kampioenschap. Het is dan ook zeer spijtig dat kort geleden een lokaal
mediabericht over een mogelijk misdrijf, waarop op de bijgevoegde foto op de achtergrond onze
trailer te zien was, er direct zonder verdere informatie-inwinning door de landelijke motorsport
media gesuggereerd werd dat MVR Racing hierbij betrokken zou zijn. Dit leverde direct allerlei
negatieve en veroordelende reacties op ten opzichte van ons team. Ondanks dat MVR Racing totaal
geen betrokkenheid hierin had, was door deze negatieve “journalistieke” berichtgeving het kwaad al
geschiedt en hebben we veel werk moeten verrichten om onze sponsoren gerust te stellen zodat we
überhaupt in 2018 weer kunnen deelnemen aan een kampioenschap.
We kunnen dan ook met trots meedelen dat we er dit jaar weer staan, sterker dan tevoren, klaar om
mee te strijden in het IDM kampioenschap met steun van onze sponsoren en fans!
Wij willen dan ook al onze sponsoren en fans bedanken die ons het vertrouwen hebben gegeven en
ons niet hebben laten vallen. Na regen komt zonneschijn en we zijn er klaar voor om dit jaar te gaan
stralen om er een mooi en sportief jaar van te gaan maken waarbij het racen centraal staat, want
daar gaat het ons uiteindelijk om!

