3DCUP RACES IN OOSTENRIJK EN BELGIË
Tijdens de vakantieperiode werden er twee rondes in de 3DCUP verreden. Als eerste werd op de RED
BULL RING (Salzburg) in Oostenrijk aangedaan, twee weken later was het circus verplaatst naar SPA
FRANCHORCHAMPS in België. Zowel in Oostenrijk als België werden twee races verreden.
Beide weekenden waren qua weer zeer uitdagend te noemen aangezien het afwisselend droog en
kletsnat was. In het kort gezegd was Erwin hiermee in zijn nopjes en Kees wat minder fortuinlijk
(zacht uitgedrukt).
De resultaten :

Erwin

Oostenrijk Race 1
8e plaats

Oostenrijk Race 2
DNF

Kees

6e plaats

DNF

Spa Race 1
4e plaats
DNS

Spa Race 2
4e plaats
DNF

(DNS= Did Not Start / DNF=Did Not Finish)

In Oostenrijk troffen we een, voor ons, gloednieuw circuit aan waar we een geweldig weekend
beleeft hebben. Zelden waren de faciliteiten ter plekke zo mooi als op de RED BULL RING. Het
weekend was op vrijdag en zaterdag heerlijk zonnig. Op zondag was het echter wisselvallig met so ms
zware regenval. Dat maakte dat we in de eerste race tot een prima prestatie kwamen met een 6e en
een 8e plaats. In de middag was het echter andere koek. Door zware regenval ontstonden er zowaar
stroompjes op de baan die zorgden voor de nodige “Aquaplaning” . Erwin hield het hierdoor na 4
rondes gezien, Kees hield het langer vol, maar ging in de voorlaatste ronde onderuit. Twee maal een
DNF dus, maar dat deed geen afbreuk aan het geweldige weekend.

Kees en Erwin aan een touwtje.

Op Spa Franchorchamps in België was het dit jaar minder druk dan normaal. Omdat het ONK en BNK
dit jaar niet aan de start kwamen was het qua wedstrijden een stuk rustiger. Uiteraard werd op
zaterdag de 8-uurs endurance race gehouden die dit weekend altijd tot een mooi spektakel maakt.

Kees peinst !

Ook hier gold dat het weekend qua weer zeer wisselvallig was. Lekker warm op vrijdag en zaterdag
en wat regenbuien op de wedstrijddag (zondag). Kees had dit weekend een slecht gevoel bij zijn
1098R. Hij kreeg de fiets niet goed afgesteld en had veel last van trillingen tijdens het rijden. Dit
bracht zijn zelfvertrouwen op een dieptepunt. Erwin daarentegen had een erg goed weekend,
ondanks wat koppelingsproblemen die uiteindelijk gelukkig helemaal opgeslost konden worden met
behulp van het Racing Team van Scheepens Beton.

Het natte weer zorgde voorafgaand aan race 1 voor hectische taferelen in de pitlane. Op het laatste
moment werden er nog bandwissels uitgevoerd om zo een naderende regenbui het hoofd t e kunnen
bieden en werd de race tot “wet race” uitgeroepen. Erwin had hier alle rust, want hij had op basis
van de buienradar reeds gekozen voor regenbanden. Kees echter stond op slicks. Hij kreeg h et niet
meer tijdig voor elkaar om te wisselen, aangezien hij terug naar de paddock moest om dit te doen en
kon dus niet starten. De race liep voorspoedig voor Erwin, hij kwam als 4e over de finish. Ook de
tweede race was nat. Kees was nu wel voorbereid, echter gaven de regenwielen zoveel onrust in het
frame dat hij besloot na 1 ronde te stoppen. Een dramatische zondag voor Kees, hij had zwaar de “P”
in. Erwin wist ook in de tweede race de 4e plaats op te eisen. Een mooie prestatie.
De zondag werd nog kleuriger door de komst van een aantal supporters/vrienden. Na de wedstrijd
was het nog ff gezellig met champagne voor het RAC Racing Team, met dank aan Jan-Hein Biemans
en zijn gezin.

