Race Report: Race 5 en 6, 27-29 juli 2018
Schleiz, Duitsland

MVR Racing wint met Wahr op Schleiz.
By RMS 31 juli 2018

Afgelopen weekend werd race 5 en 6 verreden op het Duitse circuit van Schleiz. Het was een
weekend waarbij voormalig supersport coureur Kevin Wahr voor het eerst op onze motor zou
plaatsnemen. Ondanks goede hoop dat Wahr gezien zijn ervaring en kwaliteiten, maar ook Marco
Freyer die een goed jaar doormaakt, punten zouden kunnen scoren deze wedstrijden, waren we
enigszins terughoudend om een voorspelling te doen over mogelijk resultaat van Wahr.
Dit weekend was namelijk het eerst dat Wahr op onze Yamaha R6 stapte zonder van te voren getest
te hebben. Er werd hard de dagen voor de race hard gewerkt om de motor “passend” te krijgen voor
Wahr.
Dit lukt aardig wat tijdens de kwalificatie resulteerde in een mooie P5 voor Wahr en een solide P14
voor Freyer met mogelijkheden ter verbetering.

Race 1
Tijdens de eerste race wist Freyer zich enkele plaatsen te verbeteren om uiteindelijk op een zeer
nette P10 te eindigen in dit competitief rijdersveld. Wahr wist zich naar een P2 te rijden wat boven
verwachting goed zou zijn. Helaas oordeelde de wedstrijdleiding dat er sprake zou zijn geweest van
een “jump start”. Dit betekend dat de wedstrijdleiding van mening was dat Wahr al zou zijn gestart
voordat alle startlichten uit waren. Bij het analyseren van de beelden waren wij een andere mening
toebedeeld, echter bleef de wedstrijdleiding bij hun besluit en werd Wahr een straf van 10 posities
opgelegd. Dit betekende dat hij als 12de was geëindigd ipv als tweede. Een teleurstelling, maar niet
iets om lang bij stil te staan omdat de tweede race er aan zat te komen.
Race 2
De tweede race kan niet anders omschreven worden dan een super race van Wahr en een goede
race van Freyer. Wahr wist de race te controleren en de eerste winst voor het MVR Racing Team te
boeken dit seizoen. Freyer reed een stabiele race en eindigde op een P13.

Teammanager Mart van Roij:
“Het was een super weekend voor het MVR Racing Team. Met de komst van de ervaren Wahr
hebben we samen met Freyer een sterk team met veel mogelijkheden en potentie. We hebben dan
ook goede hoop dat we dit seizoen nog mooie dingen kunnen laten zien en bereiken.
Dit geeft vertrouwen voor de aankomende races en we kijken dan ook uit naar de volgende races op
het circuit van race over drie weken op het circuit Lausitzring. 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”.

