Nette race voor Fabian in Oss.
Na de race op Hengelo te hebben gehad werden afgelopen weekend alweer de
Pinksterraces op het stratencircuit “Paalgraven” te Oss georganiseerd. Afgelopen
jaren wist Fabian hier al goed rond te gaan en ook dit jaar had hij er weer veel
zin in. De weersvoorspellingen waren erg gunstig en zouden ook uitkomen.
De kwalificaties op zondag verliepen niet zonder problemen. De eerste kwalificatie
zat Fabian niet lekker op de motor en het tempo lag te laag. Fabian eindigde deze
kwalificatie op een 16e plek en was hier zeker niet blij mee. Er werd wat aan de
motor veranderd en aan de tweede kwalificatie begonnen. Het bleek al snel dat de
veranderingen zijn vruchten afwierpen en de tijden gingen in rap tempo omlaag.
Uiteindelijk stond Fabian na deze kwalificatie op een 10e startplek. Ook dit keer
waren de verschillen erg klein, een halve seconde sneller en je staat 4e, maar ook
achter Fabian zijn de verschillen erg klein. Het kon voor de race dus nog alle
kanten op.
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Race:
De race was al vroeg op de dag, de omstandigheden waren perfect. Fabian start
vanaf de 4e startrij aan de buitenkant. Zijn eerste meters zijn niet al te best, echter
al in de eerste bocht pakt Fabian ontzettend veel plaatsen terug en komt als 9de de
eerste bocht uit. Na de gebruikelijke strubbelingen in de eerste ronde komt Fabian
ook als 9e door achter van Nieuwenhuizen en voor Uitterdijk.

Fabian kan de eerste ronden aanpikken en rijdt al snel een goed tempo en lijkt iets
weg te rijden bij zijn achtervolgers. Tot halverwege de race Uitterdijk dichterbij
komt en Fabian achterhaald. Fabian rijdt nog steeds op de 9e plek omdat er voor
hem een rijder gevallen is. Enkele ronden later weet ook Voskamp Fabian te
achterhalen en in te halen, Fabian ligt nu op een 10e plek met een ruime
voorsprong op de achtervolgers. Deze plek geeft Fabian niet meer uit handen en
haalt zo 6 punten voor het kampioenschap.
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“ De race begon mooi, ondanks een slechte eerste paar meters kon ik in de eerste
bocht veel goed maken. Het tempo zat er gelijk goed in en wist dit ook vast te
houden. Het was jammer dat nadat er 2 langszij kwamen ik niet bij machte was om
net als hen het tempo nog iets op te voeren. Al met al ben ik zeker tevreden met
de 10e plek en de bijbehorende kostbare punten. Nu moeten we proberen dit op
de vaste circuits vast te houden.”
De volgende race is op Assen, de Speed Challenge, welke op 13 juni wordt
verreden.

