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Eindelijk was het weer zo ver! Na 6 maanden niet meer op het circuit gereden te hebben mochten 

we eindelijk weer naar Italië voor de eerste wedstrijd van 2020 op het circuit Varano de Melegari. 

Omdat we eerst dachten dat er door het Covid virus voorlopig niet geracet zou gaan worden waren 

we druk bezig met het bouwen van een 2e scooter, toen het nieuws kwam dat er weer geracet ging 

worden werd dit plan even op de tweede plaats gezet en moest er een motorblok voor dit seizoen 

gebouwd gaan worden. Snel werd er contact gezocht met de fabriek van Malossi en al lag er binnen 

enkele dagen een mooi pakket uit Italië in de schuur. Hiermee konden we aan de slag en al snel 

stond er weer een scooter klaar om voor het kampioenschap te kunnen strijden.   

Met de auto volgepakt met desinfecteer en 

mondkapjes starten we aan de reis van 

1150km naar Varano de Melegari. 

Vrijdagavond kwamen we aan op de paddock 

waar we eerst een grote controle  check 

kregen, we moesten een medische vragenlijst 

invullen en ook werd onze temperatuur 

opgemeten want in Italië zijn ze heel 

voorzichtig met het Corona virus. Op de 

zaterdag starten we met 5 vrije trainingen 

waar het weer even inkomen is maar al zit 

Jeroen weer aan de rondetijden van vorig jaar. Na de trainingen word het blok uit elkaar gehaald en 

waar nodig worden er onderdelen vervangen. Door wat technische tegenslagen en de verplichte 



rijders briefing  zijn we maar net op tijd klaar voor de kwalificatie.  In de kwalificatie wist Jeroen de 

11e tijd te rijden waarmee hij beide races vanaf de 11e plaats mag starten. Wel merkten we dat de 

snelheid bij de scooter ontbrak, op 

topsnelheid misten we 10km/h 

vergeleken met andere rijders. Voor 

de races hebben we geprobeerd om 

dit probleem op te lossen wat helaas 

niet is gelukt. De snelheid was er in 

de bochten wel, alleen op de rechte 

stukken kwamen de andere rijders 

steeds langszij. Dit resulteerde in 

een 14e en 12e plaats algemeen 

tijdens de races wat een 7e plek in 

het Malossi Noord kampioenschap 

betekende. 

Nog geen 9 dagen later mochten we alweer naar Italië voor de 2e race van het seizoen. Ditmaal stond 

het circuit van Modena op het programma, de zogenaamde thuisrace voor de organisatie Malossi. 

Nadat we uit Varano terug gekomen zijn is de scooter direct naar DDL Tuning in Klaaswaal gegaan, 

hier is Dennis druk met het motorblok aan het testen gegaan. We zagen in de datalogger terug dat de 

snelheid er gewoon niet in zat bij de vorige race. Hiermee is hij druk aan de gang gegaan en het bleek 

dat er een aantal pk ontbraken welke natuurlijk weer teruggevonden werden door Dennis!  

Aangezien de gehele set-up nu was veranderd 

zijn we de gehele trainingsdag opzoek geweest 

naar de juiste motorische afstelling, na iedere 

sessie was er via de telefoon contact met 

Dennis om alles te bespreken en goed te 

krijgen. In de kwalificatie reed Jeroen bijna 

een seconde sneller dan dat hij hier ooit 

gereden heeft en hiermee mocht hij van de 

15e startplek starten. 

Tijdens beide races was een gevecht op de 

baan tussen vier rijders, na een mooie strijd werd dit twee maal beslist in het voordeel van Jeroen 

waarmee hij over de finish kwam op een 13e  en 12e plaats. Wat wederom weer de 7e plek in het 

Malossi Noord kampioenschap resulteerde.  Met deze resultaten bezit Jeroen nu de 5e plaats in het 

Malossi Noord kampioenschap, helaas kan hij deze niet verdedigen tijdens de 3e en laatste race voor 

dit kampioenschap in Pomposa. Dit is een ingelaste wedstrijd welke niet vrij te regelen is op het werk 

en welke we dus niet naar toe kunnen gaan helaas. Wel zullen we in september nog mee doen met 

de World Malossi Days in Vallelunga en hebben we nog een aantal trainingen op de planning staan 

de komende tijd.  

Wij willen iedereen bedanken voor alle hulp, steun en berichten tijdens deze weekenden! En in het 

bijzonder al onze sponsoren, zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


