Race Report
Race 1, 2 april 2017
Motorland Aragon, Spanje

Moeilijke start voor MVR Racing.
MVR Racing kende een moeilijke start tijdens de eerste wedstrijden voor het team in het Europese
Kampioenschap Supersport en Wereld Kampioenschap SuperSport300. Met tegenslagen in de
kwalificaties en races voor zowel Jaimie als Ruben brachten de eerste races niet waar MVR Racing
op had gehoopt.

.

Teammanager Mart van Roij: "Er had dit weekend meer in gezeten maar dat is er helaas niet
uitgekomen. De vrijetrainingen verliepen positief voor zowel Jaimie als Ruben en we keken uit naar de
ste
kwalificatie. Jaimie maakte progressie maar er zat op dit moment helaas niet meer in dan een 28
startpositie. Ondanks deze startpositie hadden we goede hoop dat het in de race beter zou gaan.
Ruben had in zijn snelle ronde tijdens de kwalificatie een momentje waardoor hij helaas niet verder
ste
kwam dan een 24 startpositie.
De start van Jaimie was prima en hij pakte direct enkele plaatsen. Helaas had hij in de vijfde ronde
een momentje met als gevolg dat hij van de baan schoot. Hij kon doorrijden, maar moest achteraan in
het rijdersveld zijn weg hervatten. De race kenmerkte zich door vele uitvallers en uiteindelijk kwam
ste
Jaimie nog knap als 24 over de finish.
Ruben reed een stabiele race en maakte een sterke indruk. Langzaam kwam hij vooruit in dit
competitieve rijdersveld en had zicht op punten totdat hij helaas onderuitging.
We hebben dit weekend veel geleerd en we weten waaraan we aankomende periode moeten werken
om onze resultaten te verbeteren. Er is genoeg ruimte voor progressie en tijdens onze volgende race
op het TT Circuit van Assen zullen we er sterker staan en gaan we alles in het werk stellen om onze
resultaten te verbeteren”.
MVR Racing wil al hun sponsoren en supporters bedanken voor hun bijdrage aan ons team. Hun
steun is onmisbaar voor ons team!

