Mooie afsluiter voor Fabian
Afgelopen weekend werd de laatste race tellend voor het ONK verreden. Voor
Fabian zal dit niet alleen de laatste race van het seizoen zijn, maar ook de
allerlaatste als coureur.
“Het is mooi geweest, vanwege een combinatie van factoren heb ik besloten om
een punt achter mijn racecarrière te zetten. Ik heb de afgelopen jaren echt een
geweldige tijd gehad met hoogte en dieptepunten maar het was altijd weer een
feest om naar het circuit af te mogen reizen.”
Ondanks dat Fabian het laatste raceweekend beleefde was hij nog wel gebrand om
het seizoen waardig af te sluiten en zijn oude niveau te herpakken. De vering werd
voor de kwalificaties onder handen genomen en Fabian begon vol goede moed
aan de eerste kwalificatie. Ondanks de moeilijke omstandigheden met veel wind
en zelfs een buitje aan het begin van de sessie kwam het tempo er al redelijk vlot
in. Fabian sloot de kwalificatie als 18e af.
De vering werd nog wat aangepast en de tweede kwalificatie werd op een oud
setje banden begonnen. Na het wisselen van de banden naar een vers setje ging
het tempo weer omhoog en Fabian haalde nog een halve seconde van zijn tijd af,
vlak voor er weer wat druppels begonnen te vallen. De halve seconde was echter
niet genoeg en Fabian zakte terug naar een 27ste startplek. Hier was hij zeker niet
tevreden mee en hij weet dat er meer in zit.
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De warm-up verliep een stuk beter, op oude banden en weer gewijzigde vering
werd de tijd van de kwalificatie bijna geëvenaard terwijl Fabian niet het gevoel had

aan het pushen te zijn. Met wat meer vertrouwen werd er naar de race
uitgekeken.
De start van de race was redelijk maar Fabian verloor in de eerste ronde weer wat
plekken en kwam als 27ste de eerste ronde door. De ronden er na liet Fabian zien
dat de R6 weer beter stuurde, de tijden gingen omlaag richting zijn pr. Ronde na
ronde wist Fabian rijders terug te pakken tot hij halverwege de race op de 20 e plek
terecht kwam.
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Hier aan gekomen moest Fabian een klein gaatje dichtrijden wat ook lukte tot 4
ronden voor het einde de tijden weer omhoog gingen. Fabian had te veel van de
achterband gevergd en kon niet meer de tijden rijden die hij wilde. 2 rijders
kwamen weer langszij en Fabian kon alleen nog maar volgen. In de laatste bocht
voor start-finish kon Fabian toch nog een plekje terug pakken en kwam als 21 ste
over de finish.
“Deze race was weer lekker genieten, de motor stuurde goed en deed eindelijk
weer wat ik wilde. Het is jammer dat ik zo ver van achteren moest beginnen
waardoor een goed eindresultaat erg lastig werd. Deze race geeft na dit seizoen
toch wel weer een erg goed gevoel.
Het zit er nu dus op als rijder, het is nog wel de bedoeling om betrokken te blijven
in de nationale racerij maar hoe en wat is op dit moment nog niet duidelijk.
Ik wil hierbij iedereen bedanken die de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt.
De sponsoren, het MRTT, de familie Hugen en het hele team die me de afgelopen
jaren onvoorwaardelijk gesteund hebben. En natuurlijk ook mijn familie, we
hebben er de afgelopen jaren ontzettend veel plezier aan beleefd met elkaar.”

