Speedchallenge voor Fabian snel voorbij.
Na dit seizoen elke race nog in de punten te hebben gereden zou de
Speedchallenge voor Fabian heel anders verlopen. Al in de tweede kwalificatie
ging Fabian onderuit, in eerste instantie leek het een onschuldige schuiver te zijn
maar deze bleek toch nare gevolgen te hebben.
De eerste kwalificatie verliep alles nog op rolletjes, Fabian kwam al vroeg in de
sessie in een goed ritme en de tijden waren vanaf het begin al erg snel.
Halverwege de training kwam Fabian al tot een snelste tijd van 1:45,7 welke
uiteindelijk goed was voor een 14e plek. Ondanks dat de omstandigheden dus
verre van ideaal waren door de harde wind werd er toch al goed doorgereden.
De tweede kwalificatie startte Fabian op een oude achterband welke halverwege
de sessie omgestoken zou worden voor een nieuwe. Na een zestal ronden kwam
Fabian zoals afgesproken binnen en met een verse band kon er nu een snelle tijd
gezet worden. Na twee ronden ging het echter mis, bij insturen Ruskenhoek
verloor Fabian de controle over de voorkant van de R6 en gleed onderuit. Eerst
leek er weinig aan de hand en de motor was ook nauwelijks beschadigd. Echter al
gauw kwam Fabian er achter dat zijn hand behoorlijk pijn begon te doen en dat
zijn pink behoorlijk beschadigd was.
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“Ik keek na de val naar mijn hand en zag door een scheur in de handschoen bij
mijn pink veel bloed en dat de pink ook behoorlijk los lag, ik heb de handschoen
daarom maar aangehouden. In het medisch centrum op het circuit bleek ook dat
het er niet fraai uitzag en ik werd snel naar het ziekenhuis in Groningen vervoerd,
waar een plastisch chirurg tot de constatering kwam dat een deel van de pink niet
te redden was. Alle pezen, zenuwen en een deel van het bot in dit deel was weg.
Gelijk daarna werd de wond goed schoongemaakt en onder plaatselijke verdoving
geopereerd. Het is knap balen maar het ziet er naar uit dat ik enkele races van
langs de kant moet toekijken”
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Vooralsnog zal Fabian minimaal 6 weken met het herstel bezig zijn omdat de
pezen aan het resterende bot moeten vastgroeien, hierom is de pink gespalkt en
mag hij deze niet bewegen. Als het goed is moet de pink daarna wel weer alle
functies kunnen uitoefenen. Hoe lang het volledige herstel precies zal duren
weten we nog niet, we houden u op de hoogte.

