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Race 1, 30 april 2016 

Lausitzring, Duitsland 

 

Bryan Schouten wint eerst race in het IDM! 

 

Het eerste race-weekend van het IDM Kampioenschap begint uitstekend voor 

MVR-Racing en hun coureur Bryan Schouten. Behaalde Bryan tijdens de training 

op de vrijdag al een prima tweede tijd, tijdens de eerste en tweede kwalificatie 

verbeterde hij zich telkens waardoor hij de snelste tijd liet noteren en tijdens de 

eerste race van het kampioenschap van pole mocht vertrekken. 

Ook tijdens de race liet Bryan zien dat hij vandaag oppermachtig was. Na een 

super start reed Bryan zeer constante ronde en liep gedurende de race gemiddeld 

0,5 seconden uit op zijn achtervolgers. Bryan heeft vanaf de start tot het einde op 

P1 gereden en finishte met ruim 5 seconden voorsprong op de nummer twee. 

Morgen race 2 waar Bryan eveneens van polepositie zal starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teammanager Mart van Roij: ”Ik ben meer dan tevreden over deze eerste race. We 

hebben afgelopen winter veel veranderingen binnen het team doorgevoerd met als 

doel een serieuze titelkandidaat te kunnen zijn binnen het IDM. Na vandaag kan ik 

alleen maar zeggen dat alle veranderingen positief zijn uitgevallen en we een 

geweldig resultaat hebben geboekt. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat deze 

ontwikkeling zich zal blijven voortzetten. 

De Yamaha motor presteert naar volle tevredenheid met o.a. dank aan Hartelman 

voor de tuning en HK-suspensions voor de vering. De sfeer binnen het team is zeer 

ontspannen wat ook ten goede komt aan de prestaties van Bryan. 

Ik wil alle sponsoren bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat wij kunnen 

deelnemen aan dit kampioenschap en verwacht samen nog veel mooie prestaties 

te kunnen bereiken, startend met de race van morgen.” 
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Race 2, 1 mei 2016 

Lausitzring, Duitsland 

 

Dubbelzege voor Bryan Schouten op de 

Lausitzring! 

 

Ook de tweede race in het kampioenschap heeft Schouten gewonnen. 

Na een iets mindere start moest Bryan Christian Stange zich drie ronden voor hem 

dulden. Vanaf ronde vier reed Bryan aan kop en heeft de leiding niet meer 

afgegeven. Tot ronde 8 kon Christian Bryan nog op de voet volgen, maar vanaf 

ronde 8 zette de MVR-coureur er nog een tandje bij waardoor hij met ruim 7 

seconden voorsprong op Stange over de finish kwam. 

 

Bryan leidt het IDM-klassement met 50 punten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teammanager Mart van Roij:" wat kan ik anders zeggen over het weekend dan dat 

ik super tevreden ben. We hebben de maximale score weten te behalen en zowel 

Bryan als de motor presteerde uitmuntend! Ik wil Yamaha, Hartelman, HK-

suspension en al onze sponsoren bedanken voor deze dubbelzege! We gaan 

vandaag de overwinningen vieren en vanaf morgen ons weer voorbereiden op de 

volgende race op de Nürnburgring in het weekend van 8 mei." 


