
 

Race Report IDM 2016 

 

Race 5&6, 9/10 juli 2016 

Circuit Zolder, België 

 

Eerste race van dit weekend levert MVR-Racing geen punten op. 
Na een mooie eerste kwalificatie met P1 als resultaat en een spannende tweede kwalificatie waarbij 

MVR-Racing coureur Bryan Schouten in de laatste minuten met minder dan een tiende gepasseerd 

werd en de eerste startpositie mis liep, beloofde  het een spannende close race te gaan worden. 

 

Tijdens de race maakte zich al snel vier coureurs los van de rest van het rijdersveld. Schouten welke 

startte van P2 verloor twee plaatsen met de start maar vocht zich terug naar een P1 waar hij in 

gevecht met concurrent Stange kwam. In de allerlaatste ronden in de tweede sector schoot het 

voorwiel weg onder Schouten waardoor hij spijtig genoeg ten val kwam en een lichte 

schouderblessure opliep. Het was helaas door de schade aan de motor niet meer mogelijk voor 

Schouten om verder te rijden, waardoor wij deze wedstrijd geen punten konden scoren voor het 

kampioenschap. 

 

Schadebeperking in de tweede race na uitval in race 1. 
De tweede race op de zondag was geen gemakkelijke race voor MVR-Racing coureur Bryan 

Schouten. 

 

Na het mislopen van punten in race 1 was het zaak dat MVR-Racing met Schouten in Race 2 

minimaal een podiumplaats behaalde om nog enige kans te behouden op de titel van het IDM-

Kampioenschap. Dit zou geen gemakkelijke opgave worden, mede door een schouderblessure die 

Schouten gisteren bij zijn valpartij had opgelopen. 

Na een goede start was het zaak dat Schouten constante lage tijden bleef rijden om een podiumplaats 

veilig te stellen. Met een beetje geluk, pijn verbijtend en een knappe inhaalactie in de laatste bocht, 

lukte het Schouten om nog een P2 te behalen waardoor de schade dit weekend beperkt bleef. 

 

Teammanager Mart van Roij: "Het was een weekend vol uitdagingen en emoties voor MVR-Racing en 

onze uitval in Race 1 kon wel eens een beslissende zijn in het kampioenschap. In Race 2 kon Bryan 

zich ondanks zijn blessure staande houden en viel onze directe concurrent door een valpartij naar 

achteren. Dit was een geluk voor ons na ons ongeluk van gisteren. Door deze tweede race blijven we 

in de strijd om het kampioenschap en hebben we het kampioenschap nog in eigen hand, maar we 

kunnen ons nog maar weinig veroorloven. Aan onze inzet en vastberadenheid zal het in ieder geval 

niet liggen.....".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVR-Racing wil alle sponsoren en fans bedanken voor hun steun en vertrouwen in ons team. 


