
 

 

In deze eerste nieuwsbrief van 2018 een kort verslag 

van de wintertraining in Spanje met een aantal 

mooie foto’s. En alvast wat nieuwtjes over het 

nieuwe raceseizoen. 

 



CARTAGENA 

Vorige week zijn Jeroen en zijn monteur Bram samen 

afgereisd naar het circuit van Cartagena gelegen in het 

mooie Spanje. Aangezien het in Nederland nog koud is 

hebben we gekozen voor een winter training van de 

Nederlandse organisatie Trackdays4all. Een week 

eerder zijn de scooter en andere spullen die mee gaan 

naar Spanje al afgeleverd bij onze sponsor Santi.nl,  zij 

regelen het vervoer van motor en accessoires voor 

motor(sport) reizen.Hun motto is dan ook ’’You fly they 

drive’’.  

In Cartagena stond alles ook keurig klaar en was er een gedeelde pitbox geregeld voor 

Jeroen. Toen Jeroen de eerste keer uit de pits vertrok kreeg hij veel bekijks. Een scooter 

hoort toch op de weg thuis en niet op het circuit tussen de motoren? Dit was de meest 

gehoorde reactive op de paddock. Al snel had iedereen door dat dit dus wel mogelijk was! 

Op het rechte stuk werd hij ingehaald door de snelle 600/1000cc motoren maar in de 

bochten stond hij zeker zijn mannetje.  

De eerste dag verbeterde Jeroen gelijk zijn personal record op deze baan met een halve 

seconde. Vorig jaar was zijn snelste rondetijd een 2:06.8 en nu een 2:06.3. Hierdoor werd de 

doelstelling gelijk veranderd om dit weekend een lage 2:05 of een hoge 2:04 te rijden. Via 

mensen van de baan kregen we te horen dat rijders van het Spaans kampioenschap 

scooterracen hier een tijd van 2:00 rond wisten te rijden. Hierbij moet wel gezegd worden dat 

dit met een slipstream is en met rijders is die dezelfde lijnen rijden. 

 

Op dag 2 begon Jeroen gelijk 

met een goeie eerste training 

en noteerde een 2:05.2, weer 

een seconde sneller dus. 

Helaas waren er smiddags 

wat motorische problemen 

waardoor we niet meer 

hebben kunnen rijden. 

Gelukkig was dit nog wel ter 

plaatse op te lossen en kon er 

de derde dag gewoon 

gereden worden.  

Bram heeft samen met Jeroen 

goed werk geleverd want de 

problemen waren  verholpen en  Jeroen reed al snel een rondetijd van 2:03.4 dit was een 

verbetering van 3 seconden vergeleken met vorig jaar! Hierna waren helaas alle sets 

banden versleten dus zat een verdere verbetering van tijd er niet meer in helaas.  



We hebben nog een aantal dingen qua settings van de scooter geprobeerd de rest van de 

dag en ‘s-avonds werden alle spullen weer in de vrachtwagen geladen. 

 

“Reactie Jeroen:  

ik ben zeer tevreden met de progressie die 

is gemaakt ten op zichtte van vorig jaar! 

Dit had ik helemaal niet verwacht,  

aangezien motorisch alles het zelfde is als 

vorig jaar weet ik dat ik mezelf heb 

verbeterd. Wel moet gezegd worden dat op 

de nieuwe olie van Liqui Moly de scooter 

het supergoed deed! Het was een zeer 

geslaagde test en ik kijk vol vertrouwen uit 

naar de eerst race van het nieuwe seizoen.’’ 

Zodra de scooter weer thuis is zullen we alles weer helemaal na kijken en klaar maken voor 

de volgende keer rijden. We willen proberen nog een paar keer te trainen voor het seizoen 

beging om er helemaal klaar voor te zijn! De concurrenten van Jeroen zijn ook al weer druk 

in training dus kunnen we niet achterblijven natuurlijk! 

SEIZOEN 2018 

De eerste officiële test van de Malossi cup 

staat gepland op 11 maart op het circuit van 

Modena. Hier zal Jeroen ook het podium op 

moeten voor het behaalde resultaat van 

afgelopen racejaar. We zullen dit seizoen weer 

van start gaan in de Malossi Noord cup. 

Tevens willen we proberen om als gastrijder 

een aantal wedstrijden in andere internationale 

kampioenschappen mee te rijden.  

KALENDER SEIZOEN 2018 

     11-03-2018  Meeting&Test   Modena 

07/08-04-2018  Race 1    Varano 

09/10-06-2018  Race 2    Nuvolari 

14/15-07-2018  Race 3    Modena 

15/16-09-2018  Race 4    Magione 

12/14-10-2018  World Malossi Day Cup Vallelunga 

 



NIEUWE SPONSOREN 

Natuurlijk is racen niet mogelijk zonder sponsoren. Daarom zijn wij blij met onze trouwe 

sponsoren en zijn we blij te melden dat we voor komend seizoen ook een aantal nieuwe 

sponsoren hebben gevonden We zullen deze hieronder in het kort even aan u voorstellen: 

Waar andere grote motorsport teams ons al 
voor gingen zijn wij blij te kunnen melden dat 
we komend seizoen ondersteund worden 
door Thermal Technology.  

Het Italiaanse bedrijf Thermal Technology is 
opgericht in 2001. Na vele testen en 
wetenschappelijke studies te hebben 

uitgevoerd, besluit Thermal Technology carbon te testen als een verwarmingselement. Later 
begon het voor het testen van de zogenaamde "verwarmingshoes voor de band" voor de 
motorraces.  

Eind 2003 bestudeerden de specialisten van het bedrijf Thermal Technology de resultaten 

en de kwaliteit van het geleverde werk met de bandenwarmers zorgvuldig, en besloten om 

een productielijn te maken voor motorraces, en de verwarmingsafdekkingen voor industrieel 

gebruik. Vanaf dat moment werd het bedrijf een echte partner voor de teams die aan races 

deelnamen. 

In 2004 werd Thermal Technology juridisch partner van een succesvol team, onderdeel van 

de internationale Formule 1-race. Tegenwoordig is het bedrijf Thermal Technology leider in 

innovatie en vooruitgang verwarmingssysteem. 

 

ROKAFAST Apeldoorn B.V. is de 
bevestigingsspecialist van Midden-Nederland. Zij 
denken vanuit techniek en geven advies op maat.  
Met ruim 10 jaar ervaring zijn de medewerkers van 

ROKAFAST de ideale gesprekspartner voor inkoop, bedrijfsbureau en technici. Zij leveren 
aan de professionele eindgebruiker in verschillende branches. 
  
De diversiteit in afnemers is groot. Ieder bedrijf kan bij   ROKAFAST terecht, van kleine 
zelfstandige tot multinational. Of het nu om een onderdeel gaat of om compleet 
voorraadbeheer.  
  
De bevestigingsmaterialen van ROKAFAST worden voor speciale en kritische toepassingen 
gebruikt in zowel binnen- als buitenland. Daarnaast is Rokafast de importeur voor Nederland 
van het Duitse olie- en additievenmerk Liqui Moly. 

Oliën voor motor en overbrenging, additieven voor 
brandstof en olie, onderhoudsproducten voor de auto, 
chemische hulpmiddelen, serviceproducten en speciale 
smeerstoffen, complete productseries voor auto's, 
motorrijwielen, bedrijfswagens en boten - alles wat 
handel, werkplaats en industrie nodig hebben, biedt 
LIQUI MOLY uit één hand aan. 



 

WD-40® Multi-Use Product blijft een van de meest 
onmiddellijk herkenbare merken, dat overal ter wereld in 
huishoudens en werkplaatsen wordt gebruikt. 

Naast de beroemde blauw-gele bus biedt WD-40 
Company nu een groot assortiment artikelen dat bestaat 
uit specialistische onderhouds- en reinigingsproducten 
die toegepast worden door industriële gebruikers, 
technische doe-het-zelvers, hobbyisten, en huishoudens.  

Naast de beroemde blauw-gele bus biedt WD-40 Company nu een groot assortiment 
artikelen dat bestaat uit specialistische onderhouds- en reinigingsproducten die toegepast 
worden door industriële gebruikers, technische doe-het-zelvers, hobbyisten, en 
huishoudens.  

Dus of u nu waskrijt van wanden wilt verwijderen, onderhoud aan machines wilt plegen, uw 
motorfiets of fiets in topconditie wilt houden, WD-40 is nog even effectief als vroeger, en is 
nog altijd het beste voor het oplossen van elke klus. Wat het probleem ook is, WD-40 weet 
er raad mee! 

 

 

Natuurlijk zijn wij altijd opzoek naar nieuwe sponsoren! 
Mocht u hier interesse in hebben vraag dan geheel 
vrijblijvend  om onze sponsormap.  

Natuurlijk hoeft sponsoring niet altijd in de vorm van 
financiële steun te zijn. Bent u bekwaam in een bepaald 
vakgebied wat ons team verder kan helpen? Heeft u 
materiaal tot uw beschikking wat wij eventueel kunnen 
gebruiken, misschien kunt u een bepaalde korting geven 
op producten of heeft u een ander idee wat ons misschien 
verder kan helpen? Bespreek het met ons en samen 
realiseren wij het! U kunt contact met ons opnemen via t-
1racing@live.nl. 

 

 

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