Nieuwsbrief Oktober 2018
Gisteren zijn we weer thuisgekomen van het
laatste raceweekend van het jaar. Deze keer
mochten we naar het prachtige circuit Vallelunga
dat ongeveer 40 km van Rome af ligt voor de
‘’Grote Finale’’ de World Malossi Days. Met
rijders uit Duitsland, Frankrijk, Japan, Oekraïne,
België, Spanje, Mexico en natuurlijk Italië waren het in alle klasse grote volle
internationale startvelden.
Met een reis van bijna 1600 kilometer werd besloten om een paar dagen
eerder te vertrekken richting het hotel en de reis in 2 dagen te doen. We
vertrokken op dinsdag richting Bologna waar woensdagmorgen een bezoek aan
de Malossi fabriek op de planning stond. Nadat vorige wedstrijd de 3e plaats in
het kampioenschap van de Scootermatic Nord klasse al behaald was, is het
motorblok bij de tuner (Fabio) van Malossi afgegeven om nagekeken te worden
en van een nieuwe cilinder te worden voorzien. In de fabriek kregen we een
mooie rondleiding en werd er wat meer over het motorblok en de
veranderingen verteld. Waarna we zijn doorgereisd naar ons appartement in
Sacrafano op enkele kilometers van het circuit vandaan. Het team bestond
deze race uit Rinus, Bram, Jeroen en Raymond die op vrijdag met het vliegtuig
achteraan kwam.

Vrijdagavond konden we terecht op het circuit om de pitbox in te gaan richten,
ook moest het motorblok nog even onder de scooter gehangen worden
natuurlijk. Want op de zaterdag begon de dag al vroeg met het inschrijven.
Jeroen had een extra zwaar weekend voor de boeg want hij zou van start gaan
in 3 klassen, dit betekende dat hij 4 races heeft op de zondag waar dit er
normaalt 2 zijn. Het programma is hierdoor als volgt; 1 races in de Regioni Italië
klasse, 1 race in de regioni Sud als wildcard rijder en 2 races in de World
Malossi Day Cup (WMDC).

De trainingsdag werd gebruikt
om de juiste aftstelling voor
de races te vinden, helaas
kregen we het niet helemaal
voor elkaar deze dag en
uiteindelijk waren we zelfs een
seconde langzamer dan vorig
jaar op dit circuit. Voor de
kwalificatie hebben we
gekozen om een compleet
andere set-up te gaan gebruiken wat gelukkig wel beter werkte en de
topsnelheid mee omhoog ging. Snelheid is heel belangrijk op dit circuit
namelijk! Waar de rijders voorin topsnelheden van 155km/h haalden liepen wij
nog iets achter met 140km/h. De coureurs rijden namelijk op dit lange circuit
1,2 km volgas op het ‘’rechte stuk’’ waar dit normaal ongeveer 700 meter is.
Hier moest dus voor de
wedstrijddag aan gewerkt worden.
Gelukkig was er zondagmorgen
nog een 2e kwalificatie en konden
we nog een aantal dingen
proberen.
Maar eerst was er s avonds een
groot diner georganiseerd door
Malossi waar Jeroen samen met
alle Internationale coureurs naar het podium mocht komen om een leuk
presentje in ontvangst te nemen.
De volgende morgen konden we de verandering uit gaan testen en dit pakte
goed uit, al snel was Jeroen sneller dan de kwalificatie de dag ervoor.
Uiteindelijk noteerde hij een tijd die 2 seconde sneller was dan de 1e
kwalificatie wat al wel een goede verbetering was maar nog niet genoeg.
Doordat voor de 3 verschillende klassen maar 1 kwalificatie was resulteerde dit
in de volgende startplaatsen: 31e in de Regioni Italië, 14e in de regioni Sud en
34e in de WMDC klasse.

De Regioni Italië race
was nog maar net van
start en er volgde al
een rode vlag, door een
heftige crash in de
eerste bocht werd de
race even stilgelegd en
zou deze 10 minuten
later weer van start
gaan. Bij de herstart
verloor Jeroen een
aantal plaatsen door een mindere start. Maar door verschillende slipstreams/
inhaal acties kon Jeroen deze rijders weer inhalen en naar een 26e plaats
rijden. Dit zou ook de einduitslag worden van deze race.
Na een uurtje mocht Jeroen van start voor de eerste WMDC race. Bij de start
zat hij er beter bij dan de eerste wedstrijd na een korte strijd met een aantal
rijders had Jeroen zich los gereden van dit groepje. Helaas was het gat naar de
groep voor hem te groot en kon hij hier niet naar toe rijden. Dit ook mede
doordat de scooter inzakte qua toeren, toch kwam hij op een keurige 23e
plaats over de finish.
Voor de Regioni Sud klasse werden een aantal
onderdelen vervangen welke versleten waren en
wat de problemen veroorzaakte in de vorige race.
In de klasse stonden 18 stonden maar 18 rijders
aan de start aangezien deze klasse alleen voor de
rijders was die het Italiaanse kampioenschap
hadden meereden of een Wildcard hadden
gekregen. Helaas bleek al snel dat de afstelling die
we met de nieuwe onderdelen hadden gemaakt
niet helemaal super was waardoor het toerentaal
veel te hoog was. Toch zijn we gewoon van start
gegaan en hebben we geprobeerd het beste
resultaat wat mogelijk was te behalen. Door een crash wat verder voorin het
veld won Jeroen 2 plaatsen en kwam hij uiteindelijk als 12e over de streep.

Een klein half uur later stond
de laatste race van de dag
alweer op het schema. Door
snel en goed werk van de
monteurs stond de scooter
weer klaar voor deze race. De
scooter liep perfect en Jeroen
kwam met een groepje in een
mooi gevecht terecht. Al snel
wist Jeroen op kop van dit
groepje te komen en een gat
van enkele seconden naar de rijders voor hem dicht te rijden. Door een alles of
niets poging om deze rijders ook voorbij te gaan viel Jeroen bijna en verloor hij
de aansluiting. In één rondje wist Jeroen weer naar deze rijders toe te rijden
maar hij kon er helaas niet meer voorbij komen. De beste race van de dag
vinden we zelf, met een 21e in een groot internationaal deelnemers veld zijn
wij tevreden met deze prestatie. Een mooie afsluiter van een mooi race jaar!
De bus weer inladen en blik vooruit op 2019!
Voor volgend jaar zijn er weer mooie
plannen om deel te nemen aan de
Malossi cup en evt. andere Europese
evenementen. Momenteel zijn we
hier achter de schermen al druk mee
bezig en hopen de plannen
binnenkort bekend te kunnen gaan
maken. De 3e plaats in het Noord
kampioenschap is natuurlijk iets wat naar meer smaakt! Zeker omdat Jeroen de
eerste race van het seizoen heeft moeten missen had er misschien wel meer
ingezeten. We willen graag onze sponsoren bedanken voor hun steun
afgelopen raceseizoen want zonder hun was dit allemaal niet mogelijk geweest.
Komende tijd zullen we onze sponsoren allemaal persoonlijk benaderen om
een afspraak te maken om persoonlijk een leuk bedankje langs te komen
brengen. Wilt u ons komend seizoen ook ondersteunen neem dan geheel
vrijblijvend contact met ons op en samen realiseren we het!
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