Race Report
Race 4, 28 mei 2017
PATA UK Round (Donington), Engeland

Goed weekend niet kunnen omzetten in resultaten!
Het was voor MVR Racing een bijzonder weekend. Na het opstappen van Jaimie van Sikkelerus
anderhalve week geleden was de tijd te kort om een vervanger voor Jaimie te vinden welke aan het
Supersport kampioenschap namens MVR Racing kon participeren. We zijn in gesprek met enkele
coureurs en hopen snel te kunnen berichten dat we waardige vervanger hebben kunnen vinden.
De focus lag dit weekend dan ook in zijn geheel op Ruben Doorakkers welke voor MVR Racing
uitkomt in het nieuwe Supersport 300 wereldkampioenschap. De jonge 15-jarige Brabander maakt dit
jaar een gedegen ontwikkeling door en laat zien over talent en leergierigheid te beschikken en in
races niet onder te doen voor de meer ervaren coureurs. Afgelopen weekend kon Ruben weer
meestrijden om kampioenschapspunten, maar werd helaas van de baan gedrukt en kwam ten val.
Ruben probeerde nog door te rijden, maar een afgebroken remhendel maakte dit nagenoeg
onmogelijk.
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Teammanager Mart van Roij: "Ruben startte op een nette 26 positie de race en lag bij de eerste
doorkomst al op P22. Deze klasse staat bekend om zijn “closeracing” waarbij de coureurs heel dicht
op elkaar op topsnelheid over het circuit racen en elkaar ook geregeld raken. Helaas werd Ruben in
de tweede ronde de dupe van het “closeracing” en werd hij buiten de baan gedrukt. Een valpartij tot
gevolg en schade die maakte dat hij binnen twee ronden niet meer verder kon rijden. Spijtig genoeg
moest het weekend zo eindigen voor Ruben. Ik kijk echter terug op een positief weekend voor het
MVR Racing team. De sfeer in het team is goed en de ontwikkeling aan de motorfiets in combinatie
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met de rijdersstijl van Ruben had dit weekend WK punten op kunnen opleveren. Helaas mocht dit nu
niet het geval zijn, maar het geeft goede moed voor de aankomende races en ik weet zeker dat
Ruben nog WK punten zal gaan scoren dit seizoen”.

Onze volgende race is over drie weken op 18 juni op het Italiaanse circuit van Misano.

MVR Racing wil al hun sponsoren en supporters bedanken voor hun steun en vertrouwen in ons team.
Wij zijn hen allen zeer dankbaar!

Meer foto’s en informatie op www.mvr-racing.eu

