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Na de wintertest is het weer even stil 

geweest. Door het team werd naar de 

‘’Meeting & Test’’ van Malossi toegewerkt, de 

scooter is voorzien van nieuwe kappen en 

weer netjes gespoten. Helaas kwam deze 

week het slechte bericht dat door de 

weersomstandigheden in Italië het 

evenement werd afgelast.  

Begin van de week lag er nog een behoorlijk laagje sneeuw en ijzel op de baan 

zoals op de foto is te zien.  Waar de temperaturen wel wat om hoog zouden 

gaan vond de organisatie het toch verstandiger om het evenement af te lassen.  

 

Race 1 Malossi cup Varano  

Tevens heeft Jeroen de keuze 

moeten maken om de eerste 

wedstrijd van de Malossi cup 

in april te moeten missen. Dit 

omdat hij vanaf 12 maart een 

nieuwe baan heeft. 

 Hij zal wel bij Agrimarkt 

supermarkten blijven werken 

maar in een iets andere functie en zal hij van filiaal veranderen.  

Er word in Terneuzen een nieuw filiaal geopend  en de opening valt gelijk met 

de eerste race van het seizoen. Het was wel een lastige keuze maar voor de 

werk gerelateerde toekomst van Jeroen is het van belang dat hij bij de opening 

aanwezig is.  

 



Scooterrace in Nederland 

Na de eerdere berichtgeving van de Stichting Organisatie Brommer en Wegrace 

(SOBW) om na het seizoen 2017 te stoppen met het organiseren van 

wedstrijden, hebben een aantal rijders het initiatief genomen om de klasse 

voort te zetten. Dit zal vanaf seizoen 2018 gaan in samenwerking met de 

organisatie RAP-Holland.  Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor de toekomst 

van scooterracend Nederland.  Door het missen van de eerste wedstrijd van de 

Malossi cup zullen we kijken om aan een wedstrijd bij de RAP mee te gaan 

rijden om toch weer wedstrijdritme te krijgen.  

 

De racebus 

Afgelopen week is de racebus ook voorzien 

van een mooie stickerset om nog beter 

zichtbaar te zijn op de weg. De achterzijde is 

voorzien van een grote aktie foto en op de 

voorzijde staat de website afgebeeld. 

 Dit alles is gedaan door onze trouwe sponsor 

Van Kruiningen Reklame in Yerseke. Zij 

voorzien al vele jaren de scooter van de 

stickers met sponsoren en rijnummers.  

 

 

In april zal er waarschijnlijk geen nieuwsbrief zijn maar mochten er nieuwtjes 
zijn zullen we u natuurlijk op de hoogte houden! 

 

 

 

 



Onze sponsoren seizoen 2018 

 

 


