
 

Race Report 

 

“Battle of the Lowlands” 19-06-2016 

Circuit Zolder, België 

 

 

Goed raceweekend voor MVR-Racing met een "zwart randje"! 
 

Afgelopen weekend heeft MVR-Racing met zijn coureur Bryan Schouten deelgenomen aan 

de "Battle of the Lowlands" race op het Belgische circuit Zolder. 

 

Het weekend was voor MVR-Racing naast de deelname aan de twee races op de zondag, 

vooral een weekend van testen, waarbij nieuwe afstellingen werden uitgeprobeerd. 

De testen verliepen naar behoren en MVR-Racing heeft de afstelling van de motor voor dit 

circuit goed kunnen optimaliseren. 

 

Tijdens de kwalificaties op zaterdag ging de pole in de Supersport  klasse dan ook 

overtuigend naar MVR-Racing coureur Bryan Schouten. Bryan was in de eerste kwalificatie 

maar liefst 1’6 seconden sneller dan de nummer twee, Lesley ten Tusscher. Derde man op 

de eerste startrij was Bobby Bos. De drie genoemde rijders waren de enigen met rondetijden 

onder de 1’40. Tijdens de tweede kwalificatie werden de tijden door regenval niet meer 

verbeterd. 

 

De eerste Supersport race op de zondag verliep meer dan goed voor MVR-Racing. Bryan 

vertrok van pole en heeft de leiding ook niet meer afgegeven. Bryan kwam met een mooie 

voorsprong van ruim 12,5 seconden over de finish! 

Met het volste vertrouwen op een dubbelzege op circuit Zolder maakte MVR-Racing zich op 

voor de tweede race. Tijdens de opwarmingsronde van de tweede race sloeg het noodlot 

echter onwaarschijnlijk hard toe. In de afdaling van de Sacramentsheuvel, kwamen na een 

onschuldig in elkaar haken, vier deelnemers zwaar ten val.  Twee van hun (de Belg Bjorn 

Depret en de Zweed Jimmy Gallros) waren ongedeerd. De zwaarste slachtoffers waren de 

Belgen Bernard Parys en Arne De Wintere, ze werden beide met ernstige verwondingen 

afgevoerd naar het ziekenhuis. De 25-jarige Bernard Parys bezweek aan zijn verwondingen 

na zijn aankomst in het Jessa ziekenhuis van Hasselt. 

Als gevolg van het ongeval werd de wedstrijd geannuleerd. 

 

Teammanager Mart van Roij: "We hebben als MVR-Racing een goed weekend 

meegemaakt. Het overlijden van Bernard Parys overschaduwd echter dit raceweekend en 

laat een nare keerzijde zien van deze anders zo mooie sport!  Ik wil dan ook namens het 

gehele MVR-Racing Team de nabestaanden van Bernard condoleren met hen zware verlies 

en hun veel sterkte toe wensen in deze voor hun moeilijke tijd! Daarnaast willen we Arne de 

Wintere veel sterkte toe wensen en hopen we op zijn spoedig herstel." 


