Race Report
Race 6 ,20 augustus 2017
German Round (Lausitzring), Duitsland

Supersport: Marc Buchner rijdt een goed weekend voor MVR
Racing in Duitsland.
De Duitser Marc Buchner verscheen afgelopen weekend aan de start voor MVR Racing tijdens de
zesde race in het supersport wereldkampioenschap. De Duitser, normaal uitkomend in het Duitse IDM
Supersport kampioenschap, had een wildcard bemachtigd om deel te nemen aan de race.
Zijn deelname was niet onverdienstelijk. Iedere keer dat Buchner op de baan kwam verbeterde hij zijn
tijd en reed uiteindelijk 1,5 seconden van zijn persoonlijk record af op de Lausitzring. In de superpole
reed Buchner zich naar een verdienstelijke 25ste startpositie.
Tijdens de start van de race verloor Buchner een aantal plaatsen, maar kon deze al snel goedmaken
in de volgende ronden. Zoals het hele weekend liet Buchner ook tijdens de race zien dat hij progressie
kon maken en had al een snel een goede racepace te pakken met constante rondentijden goed voor
de top 15.
Spijtig genoeg raakte Buchner halverwege de race van de baan en was het niet meer mogelijk voor
hem om verder te rijden. Ondanks dat het resultaat uitbleef waren zowel Buchner als teammanager
Mart van Roij tevreden over het weekend. De sfeer in het team was uitstekend en de Yamaha YZF R6
presteerde foutloos. Ook het optreden van Buchner voor het eerst in dit kampioenschap was boven
verwachting goed. Met constantie progressie gedurende het weekend en een verbetering van zijn PR
was dit een goed weekend voor Buchner en MVR Racing.

Supersport 300: Inhaalrace voor Doorakkers
Ruben Doorakkers kende een weekend vol uitdagingen op het Duitse circuit Lausitzring. Het was voor
het eerste dat de jonge Brabander op het circuit mocht rijden en het weekend stond daarom vooral in
het teken van baanverkenning en leren.
In de Superpole raakte Doorakkkers van de baan waardoor hij zijn tijd op dat moment, goed voor een
31ste startpositie niet meer kon verbeteren. Tijdens de race liet Doorakkers zien dat het ook mogelijk is
om in deze klasse posities te pakken. Ruben kwam uiteindelijk na een mooie race als 21 ste over de
finish maar door twee diskwalificaties na de race is hij als 19de geëindigd.

Race Report
Onze volgende race vindt plaats op 17 september op het Portugese
circuit Autodrome Inter. do Argarve.
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

