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Nürburgring, Duitsland

MVR-Racing coureur Bryan Schouten gestegen van P5
naar P3 in het algemeen klassement van het IDM!
Na enkele negatieve berichten, veroorzaakt door onze diskwalificatie bij de tweede
race, begon het MVR-Racing Team met goede moed aan het raceweekend en met
alle vertrouwen dat de reden van de diskwalificatie beruste op een misverstand en
ons geen voordeel had opgeleverd gedurende de race een week geleden.
Tijdens de kwalificatie op zaterdag bleek dat MVR-Racing coureur Bryan Schouten
wederom de snelste van het rijdersveld was. Ook tijdens de eerste race lag Bryan
gedurende 6 ronden op kop totdat hij onderuitging maar gelukkig wel weer door kon
en de race hervatte vanaf P14. Hij wist zich uiteindelijk terug te knokken naar een P7
wat een respectabele plek is na een valpartij tijdens de race.
Desondanks deze tegenvaller in de eerste race startte we positief aan de tweede
race. We wisten dat de motor competitief was en wat onze coureur Bryan kon. Dit
leverde dan ook een mooie winst op tijdens de tweede race waardoor we hebben
kunnen laten zien dat we serieus meedoen om het Superstock 600 kampioenschap.
MVR-Racing en Bryan Schouten mochten dit weekend dan ook 34 punten
bijschrijven waardoor Schouten in het kampioenschap klassement steeg van P5 naar
P3
Teammanager Mart van Roij: “Racen kan heel mooi zijn, maar ook hard. Behaalde
we vorig weekend nog een dubbelzege, werd één zege ons ontnomen door een
technisch aanpassing welke eerst wel en later niet mocht. Door deze gebeurtenis
ontstaat er echter ook een negatieve aandacht, zeker als blijkt dat je telkens het
snelste bent en alle wedstrijden op kop hebt gereden en drie van de vier wedstrijden
gewonnen hebt. Gelukkig heeft de wedstrijdleiding besloten om na de vierde race
welke we gewonnen hebben onze motorfiets volledig te controleren en daarbij ook
volledig uit elkaar te halen ter controle. Geen moertje aan de motorfiets is vast blijven
zitten en het gehele blok werd gedemonteerd en aan een strenge controle
onderworpen. De uitkomst was zoals bij ons verwacht… onze motorfiets voldeed
volledig aan alle eisen en de wedstrijdleiding heeft geen onregelmatigheden of
andere zaken kunnen vinden die niet toegestaan zouden zijn in deze raceklasse!
Enerzijds bevestigt dit uiteraard onze bevindingen en hopen we hiermee de
negatieve aandacht achter ons te laten en ons te focussen op de positieve zaken,
zoals het winnen van dit kampioenschap.
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Een ding is na dit raceweekend en de controle door de wedstijdleiding meer dan
duidelijk geworden, we hebben onze zaken bij MVR-Racing, mede dankzij Yamaha
Motor Europa, branche Nederland, Hartelman en HK Suspension en al onze
sponsoren meer dan goed op orde”.
We zien u graag bij de volgende race in het weekend van 9 juli op het circuit van
Zolder in België!

