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Andorra
Geen KTM Power
Op de Wereldbeker in Andorra eindigde ik als 55e.
De startfase was goed, ik kon mijn 48ste plaats verdedigen.
Dan liep de motor goed. Ondanks de lage zuurstofconcentratie in de hoogte,
haalde ik telkens renners in.
Maar toen maakte het stof, de hoogte en de hitte het moeilijk voor mij.
Oh niet alles was goed op deze dag.
Ik moet deze race zo laten staan en de focus niet verliezen.
Volgende week in Le Gets is het volgende WK in Frankrijk.
Voor dit wereldkampioenschap zal ik werken aan mijn vorm.
Martin

Les Gets
Rit als een achtbaan op een toffe track naar de 44ste plaats
In het begin kon ik mijn startpositie behouden. Maar in de eerste afdaling zag ik niets en
stortte neer.
Toen liep mijn motor goed en haalde ik een aantal rijders in. De lucht was erg stoffig.
Op de een of andere manier kon ik het tempo niet bijhouden.
Ik voelde me een beetje beter in de laatste ronde en het was leuk om de laatste afdaling
naar de finish te rijden als in een achtbaan.
Martin

Daar is ie dan toch! Mijn eerste World Cup dit seizoen.
Na een heerlijke vakantie bij de Mont Ventoux, Monaco, Menton en Finale Ligure, reden we
terug langs Les Gets om daar de World Cup te rijden.
Het was een heel snel en stoffig rondje met 2 lange klimmen en 2 simpele afdalingen.
Ondanks dat het parcours wat tegen viel had ik wel super veel zin in de wedstrijd.
Ik zou starten vanaf een 50e plaats. Mijn start ging fantastisch. Ik kon door de lange eerste
klim goed opschuiven en belandde op een 21e plaats. Toen we bijna boven kwamen verloor
ik mijn focus en daarmee ook mijn ritme. Ik zakte helemaal terug naar achteren en streed
samen met een ander meisje voor plaats 50 en 51. Door mijn sterke slotronde kon ik nog
doorschuiven naar plaats 48. De sfeer van een World Cup blijft fantastisch! Ik ben blij dat ik
heb deelgenomen en ondanks de minder goede race is het een goede training geworden!
Didi
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