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Race 2, 30 april 2017 

TT CIRCUIT ASSEN, Nederland  

 

Positief weekend voor MVR Racing met eerste WK punten! 
MVR Racing kende een positief weekend en behaalde met Ruben Doorakkers de eerste WK punten 

in het WK supersport300 kampioenschap. Zowel Jaimie in de WSSP als Ruben in de WSSP300 

kenden een goede kwalificatie (Superpole) met beide een verbetering van zeven plaatsen op de Grid 

in vergelijking met de vorige race in Aragon. Dit betekende dat Jaimie mocht starten van een 21ste 

positie en Ruben van P17. 
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Press Officer Maarten Bombeeck: "De vrijetrainingen verliepen in grote lijnen positief voor zowel 

Jaimie als Ruben. Beide coureurs wisten goede rondetijden neer te zetten en wisten allebei een 

verbetering van zeven plaatsen op de grid te realiseren t.o.v. de vorige race. Dit laat zien dat we op de 

goede weg zijn en dat de snelheid er is. Jaimie wist dit weekend zijn PR op het circuit van Assen met 

1 seconden te verbeteren wat een zeer knappe prestatie is.  

Supersport, de races: 

De start van Jaimie en zijn rondetijden in het beginfase van de race waren goed. Het bleek echter 

moeilijk om deze rondetijden vast te houden en om structureel dezelfde tijden te kunnen blijven rijden. 

Na de race bleek het dat veringinstellingen hier debet aan waren. Hierdoor vielen we een aantal 

plaatsen terug en kwamen uiteindelijk als 23ste over de finish. Het is jammer dat de positieve 

ontwikkelingen gedurende dit weekend zich nog niet lieten vertalen in resultaten, maar we zijn op de 

goede weg. 

Supersport300, de race: 

Ruben kende een moeilijke start en viel terug tot P22. Dit was echter van korte duur en hij werkte zich 

langzaam maar zeker een weg naar voren in dit competitief rijdersveld. De race werd gekenmerkt door 

zijn vele valpartijen en close-racing wat spectaculaire beelden opleverde. Ruben kwam in een klein 

groepje achter de kopgroep te zitten en hier ontstond een spannend gevecht waarbij de coureurs van 

positie bleven wisselen. Uiteindelijk was het Ruben die als eerste van dit groepje over de finish kwam 

en zeer knap in zijn tweede race op dit niveau als negende eindigde. Hierbij behaalde hij zijn eerste 

top tien klassering en daarbij ook de eerste WK punten voor het team. Een top prestatie en afsluiter 

van een prachtig weekend. 

 

Onze volgende race is over twee weken op 14 mei op het Italiaanse circuit Imola. We nemen onze 

ervaring en aandachtspunten mee uit Assen en zullen deze gaan inzetten om in Imola onze huidige 

progressie voort te zetten”. 

MVR Racing wil al hun sponsoren en supporters bedanken voor hun bijdrage aan ons team. Hun 

steun is onmisbaar en wij zijn hen allen zeer dankbaar! 

  


