Race Report IDM 2016
Race 7&8, 30/31 juli 2016
Circuit Schleizer Dreieck, Duitsland

Dubbel podium voor MVR-Racing op Circuit Schleizer.
Het IDM superstock 600 kampioenschap zal tot op het laatst spannend blijven. Met nog 6 races te
gaan ligt het kop van het veld zeer dicht bij elkaar. Er zijn vijf rijders welke binnen één seconden van
elkaar kunnen kwalificeren en tijdens de race laten zien dat ze aan elkaar gewaagd zijn.
Deze vijf rijders hebben ook nog alle vijf theoretisch de mogelijkheid om kampioen te worden binnen
deze klasse van het IDM. MVR-Racing coureur Bryan Schouten staat momenteel op een derde positie
binnen het kampioenschap.
Met een P3 op de zaterdag en een P1 op de zondag heeft Schouten zijn derde positie in het
kampioenschap versterkt en is belangrijke punten ingelopen op de nummers 1 en 2. Met twee mooie
races waarbij hij op de zaterdag door externe omstandigheden achteraan moest sluiten en nog een
P3 wist te behalen en een super race op de zondag waarbij hij zeer constante rondentijden tot aan het
einde van de race wist te rijden, laat Schouten zien de mogelijkheid in zich te hebben om het
kampioenschap naar zich toe te trekken.

Teammanager Mart van Roij: "Het was wederom een weekend vol uitdagingen en emoties voor MVRRacing. Door een rode vlag situatie in de race voor de onze werd onze starttijd uitgesteld. Wij kregen
een nieuwe tijd door welke later in de middag nog eens 10 minuten naar voren werd geschoven. Dit
laatste was echter niet aan ons meegedeeld. Hierdoor verschenen we te laat voor de opwarmronden
en moesten achteraan starten. Protest bij de organisatie was onbegrijpelijk aan dove mansoren
gericht en het was de taak van Bryan om nog het beste van deze situatie te maken. Dit heeft hij
gedaan met een geweldige inhaalrace. Ik ben dan ook trots dat we nog een derde positie hebben
kunnen behalen. Hieruit blijkt maar des te meer dat we over een goede coureur beschikken en prima
materiaal. De Yamaha R6 getuned door Hartelman en afgesteld door HK-Suspension heeft wederom
bewezen een van de snelste machines te zijn in het veld. Dit werd bevestigd in de tweede race waarbij
we na een matige start, maar wederom mooie inhaalacties als eerste over de finish kwamen. Ik wil
namens het gehele MVR-Racing Team alle sponsoren en fans bedanken voor hun steun en
vertrouwen in ons team. Over twee weken op 13 en 14 augustus hoop ik u te kunnen begroeten op
het TT Circuit van Assen waar we weer gaan voor podiumplaatsen in race 9 en 10 van het
kampioenschap.”

