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Goed weekend voor MVR Racing
Afgelopen weekend werd de derde en vierde wedstrijd verreden in het IDM Supersport
kampioenschap op het circuit van Zolder te België.
Door het vertrek van Christian Stange naar het EK Supersport was het nog onzeker of MVR Racing
met een tweede rijder aan de start kon verschijnen. De Ierse roadracer Gareth Evans werd kort voor
de race bereid gevonden om het stoeltje van Stange over te nemen.
Gareth Evans is een bekende naam binnen de roadracing en heeft zijn sporen allang verdient op
stratencircuits zoals het Ierse NW200 en de Manx GP op de Isle of Man. Roadracing is echter heel
anders als het racen op een “gesloten” circuit, dus het was voor zowel het team als voor Evans
afwachten hoe het weekend in Zolder zou gaan verlopen.
De kwalificatie van Marco Freyer was goed te noemen, maar door het loslaten van een bandensticker
kreeg hij een Grid Panalty en moest beide races starten op P20. Voor Gareth Evans lagen er vanuit
het team geen verwachtingen. Doel was om ronden te maken en te gaan wennen aan de motor en
het circuit waar hij nog nooit op gereden had. Gareths wist zich uiteindelijk verdienstelijk te
kwalificeren op P26.
Tijdens de eerste race wist Freyer zich een weg naar voren te banen en netjes te eindigen op P12.
Evans wist zich naar een P18 te rijden. Door een mankement aan de motor kon hij helaas niet de
tijden rijden waar hij op gehoopt had, maar dat gaf hem wel vertrouwen voor de tweede race.
In de tweede race wist Freyer zich wederom op te werken naar een uiteindelijke P11. Een prima
prestatie van de jonge Duitser. Evans had tot drie keer toe pech tijdens de race dat een medecoureur
onderuitging waar hij net achter reed, waardoor hij kostbare tijd verloor door uitwijkmanoeuvres.
Desondanks wist hij als 15de over de finish te komen wat een prima resultaat is voor een coureur die
niet gewend is om op “gesloten circuits” te rijden, voor het eerst op een circuit rijdt en op een
onbekende motor zonder test ervaringen. Kortom een goed weekend voor beide coureurs en voor
MVR Racing met progressie gedurende het weekend en prima uitgangspositie om op door te bouwen
tijdens de volgende race op het Duitse circuit van Schleiz op 27 en 28 juli aanstaande.

Gareth Evans

Teammanager Mart van Roij:
“Door het vertrek van Stange was het even onzeker met wie we aan de start van de races op Zolder
zouden verschijnen. Gareth Evans wist uiteindelijk de lege plek in te vullen, maar gezien zijn gebrek
aan ervaringen op “gesloten circuits” was het voor ons afwachten hoe het weekend zou gaan
verlopen.
Stratencircuits zijn veel smaller dan de racecircuits waar wij normaal op rijden. Hierdoor liggen de
rijlijnen veel anders en ook de rempunten. Dit was wennen voor Evans, maar gedurende het
weekend liet hij veel progressie zien op dit gebied en werd hij steeds sneller. Dit geeft goede hoop
voor de aankomende races. Ook onze jonge Duitse coureur Marco Freyer heeft zich dit weekend van
zijn beste kant laten zien. Hij heeft beide races flink wat coureurs ingehaald en had hij niet de Grid
Panalty gekregen, had een lage top 10 notering er zeker ingezeten.
Ook dit geeft vertrouwen voor de aankomende races en we kijken dan ook uit naar de race over drie
weken op het circuit van Schleiz. Tot slot wil ik al onze sponsoren bedanken voor hun inzet, bijdrage
en vertrouwen in ons team. Zonder hen hadden we hier niet kunnen staan”.

