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Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2020!  
Allereerst zijn wij blij te vertellen dat we voor 
komend seizoen een aantal nieuwe 
sponsoren/partners erbij hebben gekregen!  
 
Deze zijn: 

 Capit  
 Caramba 
 Sonic equipments 

 
Natuurlijk zijn wij ook blij dat onze vaste 
sponsoren/partners ons weer zullen 
ondersteunen voor komend seizoen: 

 DDL Tuning 
 J. Bouwens Verhuur 
 Clarijs CS 
 Multibat accu’s & industrie batterijen 
 Tent- en Zeilmakerij Sint-Oedenrode 
 Liqui moly 
 JH Sports 
 Shark helmets 
 Rokafast 
 Santi transport 
 Van Kruiningen Reklame 
 Scooter&bikexpress 
 Malossi 
 Autobedrijf Rien de Jonge 

 
De eerste training/test van 2020 zit er alweer op. Al 
meerdere karen zoeken we in het begin van het jaar 
de Spaanse zon op. Dit tripje vergt wel enige 
voorbereiding want al op 27 december brachten we 
de scooter naar onze sponsor Santi transport(“you fly 
we drive”) waar we deze konden “in kratten” zodat 
deze met vele andere motoren per vrachtwagen naar 
Spanje vervoerd konden worden. Waar we normaal 
heel de bus hebben om vol te laden moest nu alles in 
het krat passen. Na wat passen en meten paste alles 
erin en kon het avontuur beginnen.   

 
Op 7 januari vlogen Rinus, Raymond en Jeroen naar 
Alicante om vanuit daar door te rijden naar het circuit 
van Cartagena. Een vrij technisch circuit met meerdere 
aspecten erin. Snelle stukken, langzame bochten en 
flinke hoogteverschillen. Ook rijders uit bijvoorbeeld de 
Moto Gp of The World Superbikes klassen komen op 
deze baan trainen in de wintermaanden. Zo ook was 
deze dagen de Nederlandse Moto 2 rijder Bo 
Bendsneyder aan het trainen voor het komende 
raceseizoen.   
 



Met een temperatuur van ongeveer 
16 graden deze dagen was het ook 
prima weer voor de wintertest. Deze 
drie dagen hebben we dan ook volop 
getest met meerdere dingen om er 
voor de eerste wedstrijd in Maart 
helemaal klaar voor te zijn!  
 
Waar bijna alle motoren makkelijk 
meer dan 200km/h haalden, was de 
topsnelheid voor Jeroen maar 
140km/h. Wat wel het voordeel is 
met de scooter,  is dat je veel later 
kan remmen of sommige bochten 

hoef je helemaal niet te remmen. Tevens ligt de bochten snelheid met de scooter een stuk hoger als 
met de motor, dit ook door het lichte gewicht en de goede wendbaarheid van de scooter.  
 
Gelijk de eerste dag was Jeroen al meer dan een seconde sneller dan de laatste keer dat hij op dit 
circuit reed. Waar hij 2 jaar geleden de snelste tijd een 2:04.5 had starten we nu met een 2:02.8 wat 
zeker een goede verbetering is! Door nog even aan te zetten op de laatste dag en goed werk van de 
monteur voor de laatste sessie wist hij zijn tijd nog meer te verbeteren en behaalde zelfs een 2:02.2! 
Met dit resultaat was het een zeer geslaagde test en kijken we met vol vertrouwen uit naar de eerste 
wedstrijd in Modena op 22 maart. Ook heeft tijdens deze dagen onze monteur Raymond een aantal 
rondes gereden op het circuit. Raymond is een aantal jaren terug ook een vaste rijder in ons team 
geweest en rijd zo af en toe nog eens een training mee als de mogelijkheid daar is. 
 
Tijdens deze dagen zijn er ook een aantal sfeer filmpjes gemaakt deze kan je terugvinden op onze 
verschillende social media kanalen. 

 
“Reactie Jeroen: Ik ben tevreden 
met de resultaten die we hebben 
behaald deze dagen, we hebben 
alles kunnen testen wat we wilde 
testen en dit allemaal zonder grote 
problemen. En ook doordat ik mijn 
snelste tijd met meer dan 2 seconde 
heb verbroken geeft dit veel 
vertrouwen voor de eerste wedstrijd 
van het seizoen! Tevens kijk ik er ook 
zeker naar uit om hier volgend jaar 
weer onze wintertraining te 
houden!” 
 

Wij willen graag iedereen bedanken die deze wintertraining heeft mogelijk gemaakt, en ook alle 
sponsoren/partners voor hun ondersteuning en vertrouwen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


