Fabian weer in de punten op Spa.
Onder het genot van een stralend zonnetje werden afgelopen weekend de races
op het prachtige circuit van Spa Francorchamps verreden. Op vrijdag had Fabian
wat vrije trainingen geboekt waar de setup van de R6 al verfijnd kon worden. Op
zaterdag stonden er 2 kwalificaties op het programma en op zondag 2 races.
Al tijdens de vrijdagsessies bleek dat het met de snelheid van de R6 weer goed zat
en Fabian reed al snel tijden die zijn pr benaderden. Vol goede moed kon op
zaterdag dus aan de kwalificaties begonnen worden. De eerste kwalificatie verliep
prima, de tijden gingen rap naar beneden en zo zat Fabian al 2 seconden onder zijn
pr, dit bracht hem op een 15e plek. De tweede kwalificatie begon goed, Fabian zat
met zijn tijd telkens in de top 10 en reed nog een halve seconde van zijn tijd af.
Fabian voelde dat er nog meer in zat maar een snellere tijd kwam er aan het einde
van de kwalificatie niet meer uit. De concurrentie had ondertussen ook niet stil
gezeten en Fabian kwam hiermee uit op een 18e startplek wat best een beetje
tegenviel. Er werd weer ongelofelijk hard gereden dus.
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Race 1:
De eerste race begon gelijk chaotisch. In de eerste bocht, La Source, misten enkele
rijders hun rempunt en een stuk of 5 rijders gingen hierdoor onderuit. Er lag veel
olie op de baan en een rode vlag was het gevolg. De tweede poging verliep wat
beter ook al gingen er nu wederom wat rijders onderuit, ditmaal over de olie van
de eerste crash die slecht opgeruimd was door de organisatie. De race kon echter
doorgaan en Fabian zat er prima bij, op een dertiende plek was hij in gevecht met
Tristan Lentink en Kevin Valk. Achter Fabian ontstond al gauw een gaatje tot in de
4e ronde er wederom een ongeluk gebeurde waar een rode vlag situatie voor

kwam en de race tegelijk ook afgelopen was. Een prima 13e plek dus waar, doordat
de race zo kort was geweest, maar halve punten voor geteld werden.
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Race 2:
Nu was het veld wel goed weg maar Fabian wat minder, als 16e komt hij door. Op
deze plek ligt hij ook als in de derde ronde wederom door een rode vlag de race
gestaakt wordt. De race zal helemaal opnieuw verreden worden over 7 ronden. De
tweede maal zit Fabian er wel goed bij en ligt op een 14e plek. Al in de eerste
ronde weet hij een rijder in te halen die hem iets ophoudt en komt op de
dertiende plek terecht. De aansluiting met de groep er voor lijkt nu weg te zijn
maar Fabian weet langzaamaan iets in te lopen terwijl hij op zijn beurt wegloopt
van zijn achtervolgers. De laatste twee ronden moet Fabian toch iets lossen en
komt als 13e over de finish.
“Het was me het weekendje wel weer, na de kwalificaties wist ik dat het lastig zou
worden om nog wat punten mee naar huis te nemen maar het is toch gelukt. De
starts op Spa zijn altijd lastig en er gebeurt in de eerste bocht altijd wel wat, je kan
alleen maar hopen dat je er niet bij betrokken raakt. Verder ging het rijden prima
en ik ben zeer tevreden met de tijden die ik neergezet heb.”
De volgende race is onze thuisrace in Hengelo op 16mei.

