Race 3: 1 Juni
Officieel ben ik al de hele week grieperig. Er is ook een moment twijfel geweest of ik wel of
niet moest gaan. Maar uiteindelijk sowieso besloten om te gaan en daar te kijken hoe of wat.
Als ik aankom is het paddock terrein druk! Dat is een goed teken. Ze staan letterlijk in de rij
voor de pitboxen. Als dat geregeld is ga ik rustig alles is uitpakken. Het regent vrij hard en
alles is ook een beetje nat. Morgen gaven ze droog weer op? Het zal mij benieuwen.

Raceday
S’ochtends word ik redelijk oke wakker. Natuurlijk voel ik me nog zwakjes (ben immers nog
steeds ziekjes) motor maar is keuren en kijken wat de dag brengt.
Vrije training
Had me ingeschreven in de sportcup. De eerste training zette ik gelijk een 2.00 neer ik was
wel lichamelijk gelijk op. Na de sessie besloten om me niet te kwalificeren en me achteraan te
laten zetten. Dit vond de wedstrijdleiding verstandig en zo geschiede het.

Kwalificatie
Overgeslagen om me krachten te sparen.

Race 1
De start is goed en ik pak al gelijk een paar plekken. Mijn
eerste ronde is gelijk een 2.00 (hoor ik achteraf van Saskia die
op lifetiming me op de hoogte hield) dus dat bied
perspectief…. Helaas merk ik dat me lichaam snel moe is. Ik
verlies veel plekken en heb het gevoel dat ik laatste lig. Ik rij
de race uit maar ben kapot als ik afstap. Brian Heybroek pakt
mijn motor over en ik plof in de stoel. Jeetje ben echt
lichamelijk op! Uiteindelijk blijk ik niet allerlaatste te zijn
maar de tijden zijn niet spectaculair.

Race 2
Had mezelf voorgenomen om te gaan rusten in de pauze tussen race 1 en 2. Helaas werd ik
teveel afgeleid door een valpartij van mijn gewaardeerde collega/vriendin vivian sigterman.
We hebben haar motor geprobeerd op te lappen maar helaas was dat door een ratel geluid uit
het blok niet meer mogelijk om te rijden. Ze heeft uiteindelijk de motor van Brian gepakt om
een sessie vrij te rijden en ik heb samen met Brian haar nog even aangmoedigd op het dak.
(het zat gelukkig nog goed
in de bovenkamer!)

Tja, dan moet je in eens race 2 rijden. Vlak voor de race merk ik dat ik moe ben en vallen
mijn ogen ook even dicht terwijl ik luier in de stoel. Ik hoor in de verte de race starten van de
racecup. Daarna zijn wij. O denk ik wakker worden en me een beetje klaar maken. Mijn
gevoel zegt me dat ik 3 rondjes ga rijden en dan lekker naar binnen kom. Besloot om rustig
aan te doen. Mijn start was niet spectaculair maar ik kwam goed mee. Ik rij al snel voor mijn
gevoel als laatste. Maar merk dat ik de groep voor me bij kan houden. Dan gaan de mannen
voor mij niet hard blijkbaar. (ik deed rustig aan tenslotte) Dan ga ik ze maar proberen in te
halen. Als ik aanzet merk ik dat ik snel de kracht verlies uit mijn lichaam en besluit om
rustiger aan te doen. Toch blijf ik hun in het vizier houden en rij mijn race zelfs uit! De ronde
tijden zijn allemaal vrij vlak 2.00. De tijden vielen me dus zwaar tegen maar ik ben heel trots
op het feit dat ik beide races heb uitgereden. Ook de tijden van race 2 vielen me uiteindelijk
helemaal niet tegen (gezien de omstandigheden). De motor en ik zijn nog steeds zoekende. Ik
mis aardig wat vermogen voor mijn gevoel. Toch heb ik na de laatste x bij mile pajic geweest
te zijn er wat pk’s bij?
Nu ik het verslag tik merk ik mijn frustraties mbt de tijden welke er nog niet uitkomen. Wel
merk ik als ik rustiger gaat rijden geconcentreerd en niet pushen dat ik de zelfde tijden rijd als
wel pushen. Dus volgende race misschien het is op een andere boeg gooien? Geen idee, maar
ga ervan uit dat ik dan ook weer fris en fruitig ben!
Sponsors weer bedankt voor het vertrouwen.
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