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Stichting Auto-motorsport
Midden-Drenthe

Mei 2015
Pechdag NK Oirschot
Zaterdag 2 mei werd er eerst nog een clubwedstrijd
gereden in Westerbork. Omdat er niet veel deelname
was, werd er besloten Wesley mee te laten rijden in de
klasse 85 cc. Dit deed hij erg goed en direct na afloop
werd er koers gezet naar Oirschot waar de volgende dag
de 3e NK wedstrijd werd verreden. Nog nooit had
Wesley op dit circuit gereden. De training verliep lekker.
Al had hij wel wat meer tijd nodig om het circuit te leren
kennen. Manche 1 had hij als vanouds een superstart.
Als 2e ging hij de 1e bocht in. Maar kwam helaas niet
meer tevoorschijn. Ik wilde teveel zei hij na afloop, en
ging onderuit waarbij hij vastlag onder zijn eigen motor.
Toen er eindelijk hulp kwam en hij verder kon, lag hij
reeds een kwart baan achter op de rest. Na een
schitterende inhaalrace werd hij toch nog 18e. Manche 2
zou de revanche moeten worden. Maar toen iedereen
van start ging bleek zijn motor niet goed in de
versnelling te staan. Dus weer als laatste weg. Wederom
reed hij heel goed en wist zicht terug te vechten naar
een 15e plaats. Totaal zou hij deze dag eindigen op een
17e plaats. De slechtste van het seizoen maar nog
steeds goed.

Grasbaan Beilen Koningsdag
Op koningsdag was het jaarlijkse uitje grasbaanracen in
Beilen. Om het niet te makkelijk te maken werd hij bij de
85 cc grote wielen ingedeeld. Dus moest hij echt aan de
bak. Wesley rijdt 1 keer per jaar grasbaan, tijdens
koningsdag. Maar doet dit eigenlijk verrassend goed.
Tegen de “grote” mannen werd hij 2e in de 1e manche.
De 2e manche was zeer spannend. Hij wilde winnen. En
met het ingaan van de laatste ronde ging hij eraf. Toch
nog 4e. De 3e manche reed hij aan de leiding, maar
wilde niet teveel risico nemen, omdat totaal 1e worden
toch niet meer mogelijk was en werd in de laatste ronde
nog voorbij gereden door een medecoureur. Totaal werd
Wesley 2e tijdens dit evenement.

Kalender 2015

NK Westerbork 9e

31-05-2015

NK Son

07-06-2015

NK St. Isidorushoeve

10-06-2015

Clubwedstrijd Westerbork

14-06-2015

NK Borculo

21-06-2015

NK Holten

28-06-2015
Op 24 mei stond Westerbork op de kalender. Nadat op
de zaterdag eerst de volwassenen het circuit kapot 01-07-2015
mochten rijden was de zondag de beurt aan de jeugd. 05-07-2015
De organiserende club had het circuit weer perfect voor
elkaar gekregen. Het was onze “thuis” wedstrijd, dus
wilde Wesley proberen een top 10 te halen. Tijdens de
training klaagde hij over zijn armen. Zo stijf zei hij en
pijn in zijn ellebogen. De arts er nog even bij gehaald en
volgens deze was het groeipijn. Toch eindigde hij de
training op een 11e plaats. De eerste manche was een
leuk gevecht waarbij hij duelleerde om de 8e plek. Zeer
spannend. Door een foutje in de laatste ronde werd hij
als 9e afgevlagd. Super! Zijn top tien was gehaald.
Tijdens de 2e manche was hij weer goed weg, maar kon
halverwege niet echt meer aanzetten. Op een 10e plaats
eindigde hij deze wedstrijd en was kapot aan de finish.
In de totaalstand werd hij 9e in Westerbork. Wat was
iedereen weer trots. In de NK tussenstand klom hij ook
naar een 12e plaats. Wat een droomstart van dit
seizoen. Op naar NK Son op 31 mei.

NK Veendam
Clubwedstrijd Westerbork
NK Winterswijk

