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Afgelopen weekend mocht het team eindelijk weer 

naar Italië. Deze keer naar het mooie circuit Tazio de 

Nuvolari in de buurt van Pavia. Voor ons een ‘korte’ 

reis aangezien dit circuit niet zo ver Italië in is maar 

net voorbij Milaan en maar 1080 km is. 

Vrijdagochtend zijn we om 4:30 vertrokken en na een 

reis vol vakantieverkeer kwamen we rond 19:00 aan 

op het circuit. Dit weekend hadden we de luxe dat we 

de beschikking hadden over een pitbox en dus geen 

tent op hoefden te zetten. Nadat alles in de box 

geïnstalleerd was en de laatste dingetjes aan de 

scooter waren gedaan waren we klaar voor het de 

vrije trainingen op zaterdag. 

Zoals gewoonlijk begon de zaterdag met een aantal 

vrije trainingen en was er op het einde van de dag 

een kwalificatie. Al snel werd duidelijk dat de juiste 

afstelling vinden moeilijk was. Wat we ook probeerde 

we bleven met een inzakkend toerental zitten. Het 

juiste toerental is heel belangrijk voor de 

vermogensafgifte van de scooter. Hoe beter de afstelling hoe hoger de topsnelheid en hoe sneller de 

scooter optrekt. Voor de kwalificatie hebben we besloten het motorblok uit elkaar te halen en een 

aantal onderdelen te vervangen. Helaas bleek dat dit het probleem niet helemaal had verholpen dus 

moesten we verder zoeken. Met de hulp van Team DPS motor hebben we het probleem gevonden 

en zou het voor de zondag opgelost moeten zijn.  

Gelukkig was er op zondag nog een 

kwalificatie en konden we nog testen of 

alles nu goed werkte en proberen naar 

een betere tijd te rijden dan in de eerste 

kwalificatie. Gelukkig waren de 

problemen opgelost en reed Jeroen naar 

een keurige algemene 10e startplaats op 

de grid en een  3e tijd in de Scootermatic 

Regioni Nord klasse.  

In de eerste race kon Jeroen gelijk de 

strijd aan met de nr. 2 en was het 

stuivertje wisselen om de 2e plaats tot Jeroen hem in de 4e ronde passeerde en van hem weg reed en 

zo op een keurige 9e plaats algemeen en een 2e plaats in zijn eigen klasse kon eindigen.  

 

 



 

 

De tweede race was min of meer een kopie van race 1 

weer was het stuivertje wisselen met de zelfde persoon. 

Jeroen kon hem in dezelfde snelle bocht weer passeren 

zoals hij in race 1 deed en wist zo weer weg te rijden bij 

de andere rijder. Uiteindelijk kwam Jeroen als 8e 

algemeen over de finish en weer op een keurige 2e plaats 

in de Nord cup. 

Dit betekende voor Jeroen zijn eerste keer op het podium 

in Italië! Wij zijn natuurlijk heel erg blij met dit behaalde 

resultaat en dit geeft ons weer extra motivatie voor de 

volgende wedstrijd om weer een mooi resultaat te halen! 

Jeroen staat hierdoor op de 4e plaats in het Noord 

kampioenschap met een achterstand van 4 punten op de 

nummer 3.  

  

‘’ Reactie Jeroen: Het was weer geweldig om bij de Malossi familie te zijn in Italië. Na alle motorische 

problemen die er de eerste dag waren had ik niet verwacht dat ik dit mooie resultaat zou behalen. 

Om daar op het podium staan was echt geweldig en smaakt natuurlijk naar meer. Heb nu ook zeker 

zin in de volgende wedstrijd in Modena. En ga er alles aan doen om daar weer een mooi resultaat te 

behalen.’’ 



We gaan er nu alles aan doen om de scooter weer klaar te hebben voor Modena op 15 juli. Deze 

wedstrijd zal ook onze monteur Bram mee gaan ter assistentie. We willen graag al onze sponsoren 

bedanken en hopen net als jullie dat we na de race van Modena weer een mooie foto van Jeroen op 

het podium kunnen laten zien. 

 



 

 

 


