Race Report
Race 5, 18 juni 2017
Pirelli Riviera Di Rimini Round (Misano), Italië

Slechte start van raceweekend eindigt in prima race!
De start van het raceweekend kende voor MVR Racing in de WSSP300 de nodige tegenslagen. Onze
coureur Ruben Doorakkers maakte in de beginfase van de eerste training een behoorlijke schuiver
wat erin resulteerde dat de motor opnieuw opgebouwd moest worden. Belangrijke oefenronden
gingen verloren en testen konden hierdoor niet naar behoren worden afgewerkt.
Tijdens de kwalificatie maakte Ruben in een snelle ronden helaas weer een schuiver wat een hoge
startpositie helaas onmogelijk maakte. Ruben moest uiteindelijk dan ook van een 36 ste plek starten.
In de 300 klasse is het zeer moeilijk om in te halen en is de coureur veelal afhankelijk van “slipstream”
rijden. Het is zeker mogelijk om posities te pakken, echter leek het halen van punten zeer
onwaarschijnlijk en een hogere notering dan P25 aan het einde van de race zou al een hele prestatie
worden.
Het gehele team was dan ook aangenaam verrast toen Ruben tijdens de start al direct 8 plaatsen
pakte. Een ongekende prestatie. Na het pakken van deze plaatsen werkte hij zich snel naar voren en
reed zelf op een 16de positie met zicht op punten totdat hij van de baan werd geduwd. Ruben kon zijn
weg vervolgen maar dit gebeurde te laat in de race om de verloren plaatsen weer terug te pakken,
waardoor hij uiteindelijk als 21ste over de finish kwam. Een ongekend goede prestatie, gezien de
slechte startpositie en het gemis van de nodige testronden aan de start van het weekend.

Teammanager Mart van Roij: "Het was een weekend die ieder team ieder jaar weleens meemaakt.
Een behoorlijke schuiver die eigenlijk de kansen voor de rest van het weekend al minimaliseren
doordat je je geplande programma niet meer zoals gewenst kunt afwerken. Als daar tijdens de
kwalificatie nog een schuiver over heen komt en je dan als bijna laatste moet starten weet je al dat het
een weekend wordt om snel te vergeten.
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Ondanks deze tegenslagen ben ik toch tevreden over het weekend. Ruben heeft ook dit weekend
duidelijk laten zien dat hij een groei aan het doormaken is en kan anticiperen op tegenslagen. Dat hij
zich vanaf een 36ste positie opwerkt naar een 16de is in deze klasse al een opmerkelijke prestatie. Dat
hij op een gegeven moment van de baan gedrukt wordt is pech hebben maar hoort bij het racen,
zeker in deze klasse. Als Ruben deze groei blijft doormaken kunnen we in de toekomst nog mooie
dingen van hem gaan zien. Nu is het vooral zaak om te leren van dit weekend, het hoofd koel te
blijven houden en weer volledig te focussen op de volgende race in augustus in Duitsland”.

Onze volgende race vindt plaats op 20 augustus op het Duitse circuit Lausitzring tijdens de
Prosecco DOC German Round.

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

