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De World Malossi Days in Vallelunga zitten er weer op en daarmee het seizoen 

2020 ook. Waar velen zeggen ‘’in Italië is 
het altijd mooi weer’’ was dat dit weekend 
helaas wel anders. 
Vallelunga is ongeveer 1600km rijden, 
daarom hebben we besloten dit in 2 dagen 
te doen. We vertrokken op woensdag 
morgen al heel vroeg richting Bologna om 
daar te slapen en kwamen donderdag 
avond bij het circuit aan. Hier werden de 
formulieren ingevuld om het circuit op te 
mogen en konden we beginnen met de pit 
box in te richten. 
 
Op de vrijdag was het af en toe een beetje 
aan het regenen maar konden we de basis 



afstelling voor het 
weekend wel goed 
krijgen. Op de zaterdag 
stonden de kwalificaties 
en een race op het 
programma, aangezien ik 
in meerdere klassen mee 
zou doen dit weekend was 
het een druk programma 
dus werd de keuze 
gemaakt om deze dag niet 
te veel te gaan rijden en 
fit te blijven voor de 
zondag en de race later op de dag. Het resulteerde in de 29e startplek in de 
WMDC, de 23e startplek in de Scootermatic en de 10e plaats in de Regioni. 
 
De eerste race in de Regioni had ik een matige start en zakte een paar plaatsen 
terug, gelukkig kon ik mijzelf snel herpakken en was er een mooi gevecht om de 
6e plaats met 3 rijders. In de laatste ronde reed ik op de 6e plaats maar remde 
mijzelf bijna onderuit en kwamen er 2 rijders voorbij, met een alles of niets 
poging in de laatste bocht kwam ik als 7e over de finish op 0.1 seconde van de 
nummer 6! 
  



De zondag regende het de gehele 
dag behoorlijk, er waren zo veel 
valpartijen, waarvan helaas ook 1 
van mijzelf, rijdend op de 5e 
plaats werd ik iets te overmoedig 
en het voorwiel gleed weg tijdens 
het remmen. Door snel weer op 
te stappen kon ik alsnog als 12e 
over de finish komen. 
 
In de WMDC races wist ik als 21e 
en 14e over de finish te komen, 
dit waren beide races waar in de 
eerste ronde de positie bepaald 
werd en door enkele valpartijen 
van andere rijders een paar plekken naar voren kon schuiven.  
  
Het ware lastige omstandigheden voor rijder en machine maar we hebben 
ervan genoten! Nu het seizoen ten einde is gaan we ons weer voorbereiden op 
het volgende seizoen. De hele scooter gaat weer uit elkaar en we gaan weer 
investeren in wat nieuwe onderdelen om de scooter nog beter en sneller te 
maken. Laten we hopen dat er volgend jaar meer gereden kan worden dan dit 
jaar. Maar we moeten ook blij zijn natuurlijk, waar eerst de verwachting er was 
dat er misschien niet of pas in september 1 race gereden kon worden hebben 
we toch bijna een compleet seizoen kunnen racen. Wel hebben we al besloten 

om deze winter geen 
wintertraining in Spanje te gaan 
doen omdat er nu gewoon teveel 
onzekerheid is.  Zodra er meer 
bekend is over de kalender voor 
volgend jaar zullen we weer een 
nieuwsbrief uit brengen. Laten 
we in deze tijd eerst hopen dat er 
snel een vaccin komt en dat 
iedereen gezond en veilig blijft! 
 

We willen iedereen bedanken voor de steun en hulp van afgelopen seizoen!   

Blijf ons deze winter op de socials volgen om altijd op de hoogte te zijn van de 

laatste nieuwtjes! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


