Race Report: Race 9 en 10, 7-9 september 2018
TT Circuit Assen

Goed resultaat maar niet de punten!
By RMS 10-09-2018

Door persoonlijke omstandigheden was het wederom voor een van onze coureurs, Marco Freyer,
niet mogelijk om aan de dubbele race in Assen deel te nemen. Ook de laatste 2 races zal Marco
helaas niet kunnen deelnemen.
Het team was dus wederom volledig gefocust op onze coureur Kevin Wahr. Het doel van dit weekend
was om het gat met de nummer 1 te verkleinen, zeker nu de nummer 1 in het kampioenschap door
een ongeval dit weekend niet kon deelnemen.
Met nog vier races te gaan lag het kampioenschap dit weekend nog volledig open voor de eerste vier
coureurs in het kampioenschap, waaronder ook onze coureur Keven Wahr. Tijdens de trainingen en
kwalificatie bleek dat het rijdersveld, m.n. de top 6 ongelooflijk dicht bij elkaar lagen. Met minimale
verschillen kwalificeerde wij ons als vierde, wat een prima uitgangspunt was voor de races.
Race 1 en 2
Tijdens beide races lieten we zien dat we de zaken goed voor mekaar hadden. Door de zeer kleine
verschillen waren het twee spannende races waarbij we de eerste race als tweede finishte en de
tweede race als derde.
Dit betekende dat we in het klassement zouden opschoven naar een derde plek met nog maar
minimale puntenverschillen met de nummer 2 en 1. Het kampioenschap lag daarmee nog volledig
open en zou aankomen op de laatste twee races…. mits…. de technische keuring geen roet in het
eten had gegooid. We werden in race 2 gediskwalificeerd!!
Zonder teveel uit te wijden willen we meedelen dat we weinig begrip hebben hoe de technische
keuring is verlopen en zijn wij van mening dat we door de commissie onredelijk zijn benadeeld nadat
de betrokken keurmeesters tegenstrijdig waren in de keuring en de eisen aan ons. Protest bij de
organisatie mocht echter niet baten.
Door deze tegenvaller zijn we na dit weekend blijven steken op de vierde positie in het
kampioenschap.
Teammanager Mart van Roij:
“We hebben een goed weekend gedraaid en goed gepresteerd. De aankomende laatste twee races
zouden echt interessant zijn geworden waarbij we kans hadden om het kampioenschap naar ons toe
te trekken. Door de beslissing van de keurmeesters om ons te diskwalificeren lijkt het
kampioenschap voor ons te zijn gelopen. We hebben het niet meer zelf in de hand en zijn afhankelijk
van de prestaties van onze concurrenten. Dit is niet de uitgangspositie waarmee ik de laatste twee
races in zou willen gaan, maar helaas zijn we hiertoe gedwongen door de organisatie. Ik heb zeer
grote twijfels over de correctheid van het besluit, maar ook een protest heeft niet mogen baten. We
zullen ons hierbij neer moeten leggen en ons gaan focussen op de laatste twee races van het seizoen
om nog zo hoog als mogelijk te eindigen in het kampioenschap.
Ik wil al onze sponsoren bedanken voor hun inzet, bijdrage en vertrouwen in ons team.”

