Race Report: Race 1 en 2, 27-29 april 2018
Oschersleben, Duitsland

Progressie gedurende het weekend levert podium op voor
Stange in tweede SSP race.
By RMS 30 april 2018

Door een verregende testdag op de donderdag konden benodigde testen niet worden
afgewerkt waardoor MVR Racing Coureurs Christian Stange en Marco Freyer niet optimaal
aan het raceweekend konden beginnen.
Tijdens de kwalificatie en eerste race was de motor dan ook nog niet optimaal om mee te
kunnen dingen om podiumplaatsen en moest het team nog veel werk verrichten om de motor
meer competitief te krijgen. Stange startte in beide races op plek 10 en eindigde in race 1 op
een nette zevende positie, terwijl Freyer moest starten van een P17 en nog in de eerste race
wist op te klimmen naar een veertiende positie.
Door hard werk van het team konden tijdens het weekend de nodige verbeteringen aan de
Yamaha R6 worden doorgevoerd zodat in de tweede race de motor meer competitief was.
De tweede IDM Supersport wedstrijd werd verreden over twee delen, vanwege een rode vlag
situatie. In de ingekorte race over negen ronden kwam Stange als derde over de finish en
wist hij het eerste podium voor MVR Racing te behalen. Freyer kende wat problemen en
zakte af naar P18. Desondanks zit de snelheid wel in de machine en kijken Stange, Freyer
en het MVR Racing Team uit naar de eerste volgende wedstrijd in dit competitieve
kampioenschap.
Teammanager Mart van Roij: ‘Na een verregende
training op de donderdag kende wij een moeilijke start
in Oschersleben. We moesten tijdens het weekend ook
testen wat niet ideaal is maar helaas niet te voorkomen
was. Ik ben dan ook blij dat we kunnen terugkijken op
een goede afsluiting van de eerste IDM-ronde. Beide
coureurs en onze monteurs hebben hard gewerkt om
mooie resultaten te halen. We gaan binnenkort een
extra test inlassen om de motor optimaal te kunnen
laten presteren tijdens de eerstvolgende race op het
circuit van Zolder in het weekend van 6 tot 8 juni.’

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

