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TT Circuit Assen, Nederland

MVR-Racing op koers in het IDM kampioenschap.
MVR-Racing heeft afgelopen weekend goede zaken gedaan voor het IDM Superstock 600
Kampioenschap op het TT-Circuit van Assen. Met een P2 in de eerste race op zaterdag en een P1 in
de tweede race op de zondag, is MVR-Racing coureur Bryan Schouten in het kampioenschap
opgeschoven van een derde naar een tweede positie en is de achterstand naar P1 verkleind
geworden tot nog maar 9 punten.
Met een maximum van nog 100 punten te verkrijgen in de laatste 4 vier races van het kampioenschap,
zal het IDM Superstock 600 kampioenschap tot op het laatst spannend blijven.

.

Teammanager Mart van Roij: "Het was zoals de laatste wedstrijden telkens een weekend vol
uitdagingen voor MVR-Racing. Zowel op de vrijdag als op de zondag hadden we te maken met
technische problemen. Tijdens de warming-up op de zondag moest Bryan de motor met technische
problemen aan de kant zetten. Mede dankzij de kennis en routine van onze monteurs Jan en Jarie
werden deze problemen in een record tempo opgeloste en was alles weer tiptop in orde voor de
wedstrijd.
Dit keer geen eerder afgevlagde wedstrijd wegens weersomstandigheden of andere invloeden. Na
een redelijke start viel Bryan terug van P1 naar P3, maar kon zich snel herstellen en lag vrijwel direct
weer op kop. Hierna liep hij gestaagd uit op de rest van het veld en kwam onbedreigd als eerste over
de finish.
De Yamaha R6 getuned door Hartelman en afgesteld door HK-Suspension heeft wederom bewezen
een van de snelste machines te zijn in het veld. Ik wil namens het gehele MVR-Racing Team alle
sponsoren en fans bedanken voor hun steun en vertrouwen in ons team tijdens dit weekend. We
hebben genoten en veel positieve geluiden mogen ontvangen. In september zullen we de laatste vier
wedstrijden van het seizoen rijden en zullen we ons uiterste best gaan doen om het kampioenschap
binnen te gaan halen.”

