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Nieuwsbrief Terlicko

Terlicko
Verslag Terlicko
De Roadraces in Terlicko (Tsjechië) stonden begin dit jaar voor de 3e keer alweer op de kalender
van het IRRC-kampioenschap. Tijdens het seizoen werd echter gemeld dat er geen races gingen
doorgaan voor het IRRC op deze stratenomloop. Toch werd er door Vick besloten om de reis te
maken naar deze uithoek van Tsjechië om aldaar ervaring op te doen met de Roadrace
specialisten op dit heftige parcours.
Gelukkig waren er ook enkele bekende gezichten aanwezig, dus het beloofde zeker een goed
weekend te worden.
Reeds op vrijdagnamiddag was er een rijdersvoorstelling in de naburige stad, waarbij de piloten
en hun motorfiets werden geacht aanwezig te zijn. De verplaatsing gebeurde gewoon via de
openbare weg, maar spijtig genoeg misten we de colonne onder politiebegeiding. Geen erg, we
konden gewoon tussen het verkeer de verplaatsing maken. We stellen ons al voor wat er in
België zou gebeuren indien je met een niet ingeschreven racemoto de openbare weg opkwam.
In Tsjechië gaat het er echter iets gemoedelijker aantoe. Dit blijkt ook uit de reacties van de
mensen die elke piloot willen leren kennen. De sfeer zat er dus al goed in.
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Op zaterdagvoormiddag is er de eerste kennismaking met de meer dan 6km lange omloop die
lange rechte stukken afwisselt met chicanes en snelle bochtensecties. Dit gaat allemaal door
velden, een stadje en er zit zelfs een rond punt in het traject verwerkt.
Het is niet simpel om referentiepunten te zoeken, maar Vick zoekt snel en zonder risico de lijnen
en rempunten om deze eerste kennismaking als 7e en eerste “Newcomer” te beëindigen.
Na de middag valt er een pak regen en de nutteloze training op een opdrogende baan wordt
gebruikt om het circuit beter te leren kennen. Hierin wordt een 4e tijd gereden, dus er is duidelijk
progressie.
De zondag gaat regenachtig van start, maar tijdens de dag wordt het weer langzaam beter. Zodanig zelf dat we de race omstreeks 16u kunnen starten op een droge baan. De start is in tegenstelling tot de laatste races heel goed en als 3e weet Vick de eerste bocht in te snijden. Deze
positie kan hij 2 ronden vasthouden alvorens 1 van de Duitse concurrenten voorbij komt. Na een
eenzame race op een 4e plaats zit Vick enkele seconden vast achter een gedubbelde piloot en dit
laat Ben Wylie toe om de aansluiting te vinden. Na een spannend gevecht gaat de ervaren Ier er
met de 4e plaats vandoor.
De Finale race staat omstreeks 18u op het programma en alweer is de start heel goed. Na 2
ronden komt Vick echter op een 6e plaats te liggen, Deze behoudt hij enkele ronden, alvorens de
5e plaats te pakken en in de laatste ronde het gat naar de 3e en 4e man bijna te dichten. De race
is misschien net 2 ronden te kort om kans te maken op een podiumplaats.
2 5e plaatsen dus in dit internationaal gezelschap en ruimschoots beste Newcomer zorgen ervoor
dat we alweer een pak ervaring rijker zijn op dit type van circuits.
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Race 1 werd gewonnen door Duitser Didier Grams voor de Zwitserse WK-piloot Horst Saiger. In
de finale waren de rollen omgekeerd.
Volgende Race voor het IRRC is op 21 en 22 september te Frohburg. Dit evenement is het laatste
voor het IRRC-kampioenschap en 3 races zullen beslissen welke eindpositie we gaan innemen in
het kampioenschap.

