Goede seizoensopener voor Fabian.
Afgelopen weekend werd de eerste race voor het ONK kampioenschap verreden
op het circuit van Assen. Na op vrijdag nog enkele vrije trainingen afgewerkt te
hebben werden de kwalificaties op zaterdag en de race op eerste paasdag
verreden. Al op vrijdag werd duidelijk dat het met de snelheid van de Ahnendorp
Yamaha weer goed zat.
In de vrije trainingen greep Fabian de kans om de motor nog wat beter af te
stellen, enkele kleine problemen aan de voorkant werden opgelost en het tempo
kwam er al weer lekker in. Vol vertrouwen kon er op zaterdag aan de eerste
kwalificatie worden begonnen. De baan is tijdens de winterstop nog wat
aangepast bij Ruskenhoek en dat was voor iedereen nog wat wennen. Verder ging
deze training zonder noemenswaardige problemen. Het tempo werd rustig
opgeschroefd en Fabian kwam hiermee tot een 14e tijd. Voor de tweede
kwalificatie was het inmiddels behoorlijk gaan regenen, Fabian besloot nog wel de
regenbanden er onder te monteren om de motor ook tijdens deze condities goed
af te stellen maar de tijden werden niet meer verbeterd.
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De race werd dus vanaf een 14e startplek gestart. De start was goed, als 12e dook
Fabian de eerste bocht in om vervolgens door een schakelfoutje wat plekken te
verliezen. De eerste doorkomst was op een 15e plek. Gelijk na deze doorkomst bij
de Haarbocht verremden voor Fabian een stuk of 4 rijders, Fabian stak hier
binnendoor en lag zo plots al 11e.
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De rijder voor Fabian had door deze actie een klein gaatje geslagen maar deze
werd in één ronde gedicht en Fabian stak hem voorbij in de GT bocht. Voor Fabian
zat nu al een behoorlijk gat en achter hem zat een behoorlijke groep hem vlak op
zijn huid. Fabian wist echter tijden te rijden welke een seconde onder zijn
kwalificatietijd lagen en hierdoor werd het groepje al snel kleiner. In ronde 5 komt
Nelson Rolfes Fabian voorbij en een paar ronden later komt Jos van de Aa ook
langszij. Fabian blijft echter in het wiel van deze twee zitten tot aan de laatste
twee ronden als de achterband wat minder blijkt te worden. Fabian kan zijn
rondetijden nog wel vasthouden maar versnellen zit er niet meer in. Vlak achter
Fabian zit nog Jukke Uitterdijk welke Fabian op de streep klopt met 5 honderdste
van een seconde. Dit mag echter niet baten vanwege straftijd door een valse start.
Een prima 12e plek is dus het resultaat.
“Ik had na de eerste ronde wat geluk dat een hele groep rijders wijd ging waardoor
ik binnendoor kon, hierna had ik vrij baan en kon ik enkele ronden goed aanzetten.
De grip van de Dunlops was in deze fase echt geweldig. Ongeveer halverwege
komt Rolfes me voorbij en ik kan vrij makkelijk volgen. Ik had het plan om aan het
eind nog toe te slaan maar de grip werd wat minder in de laatste twee ronden,
hier moeten we met de set-up van de R6 nog zeker aan werken. Verder ben ik wel
erg tevreden over het verloop van de race en de eerste punten zijn weer binnen!”
De volgende race wordt verreden op het circuit van Spa Fancorchamps op 25 april.

