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Wayne Tessels klasse apart in Supermotard  
 
De Supermotard Asfalt Challenge rijdt dit seizoen voor het eerst bij de SOBW. De animo van de 
rijders om te kunnen deelnemen aan deze klasse is groot. Op het kartcircuit van Francorchamps 
stonden dertien coureurs te popelen om van start te gaan. Dit weekend stonden er vier races op 
het programma. Twee op zaterdag en twee op zondag. Dus de coureurs konden vol aan de bak. 
Grote winnaar was Wayne Tessels. De motorcoureur die normaal van start gaat in het 
Wereldkampioenschap Superstock 1000 was met zijn Kawasaki KX450F Supermotard duidelijk een 
maatje te groot voor zijn naaste belagers. Met vier afgetekende overwinningen was de 22-jarige 
coureur iedereen de baas.  
 
De eerste race op zaterdag werd halverwege vroegtijdig stilgelegd door een valpartij doordat een 
coureur ongelukkig naast de baan kwam. Doordat hij in een bocht lag en medisch moest worden 
behandeld besloot de wedstrijdleiding stil te leggen. Na de herstart was het wederom Tessels die na 
enkele ronden kopstarter Jasper Iwema passeerde en onbedreigd naar de winst reed. Tweede werd 
Iwema gevolgd door Carlo van Baaren die ruim achttien seconden moest toegeven op de winnaar.  
 
Tweede race 
Maar ook in de tweede race liet Tessels zien dat hij zijn optreden in de Supermotard serieus nam. Na 
enkele ronden nam hij wederom de koppositie over van Iwema die hierop het antwoord schuldig 
moest blijven. Onbedreigd won de Kawasaki coureur de wedstrijd voor Iwema en Van Baaren en 
Wouter Straver.  
 
Zondag races 
Maar ook op zondag was er geen kruid gewassen tegen de ontketende Wayne Tessels die ook in 
beide Supermotard wedstrijden de concurrentie naar het tweede plan terug verwees. Ondanks de 
hitte hield de rijder uit Lopik zijn hoofd koel. Met speels gemak en een enorme souplesse toonde hij 
zijn klasse. Jasper Iwema die op het laatste moment besloot om mee te rijden kon goed partij geven 
maar moest uiteindelijk ook zijn meerdere erkennen tegen de ontketende Tessels. In de tweede race 
kon hij vanwege technische problemen geen concurrentie bieden. Iwema finishte in beide heats als 
tweede. Dat de twee wegrace coureurs duidelijk een maatje te groot waren voor de andere rijders 
bleek wel in de eerste manche toen de rest op een ronde werd gezet door de ontketende Tessels. Als 
derde finishte Wouter Straver voor Mark Haan.  
 
Wayne Tessels: “Het Supermotard rijden is een goede training voor mij als wegrace coureur. 
Gelukkig reden we dit weekend alleen maar op asfalt. Daar gaat ook mijn voorkeur naar uit. Dit is een 



 
geweldige mooie baan om te racen. Ik kreeg van Kawasaki een geweldige goede motorfiets. De 
Kawasaki KX450F Supermotard is echt een motorfiets om dit soort wedstrijden te gaan rijden. Ik heb 
deze races heel serieus genomen maar het ging gemakkelijker dan ik vooraf had verwacht. We 
hebben dit weekend echt veel kunnen rijden en ik wil de SOBW een compliment geven voor de 
organisatie. Echt helemaal super”. 
 
Jasper Iwema: “Voor mij was dit een mooi uitstapje. Ik wist aanvankelijk helemaal niet dat er hier 
een Supermotard wedstrijd werd gereden. Jan Abbink belde mij of ik interesse had om hier mee te 
gaan rijden. Uiteraard had ik dat, maar ik heb de laatste weken niet meer op de motorfiets gereden. 
Daarnaast had ik helemaal geen banden bij me. Ik ben er zo blind is gegaan. Maar het ging beter dan 
ik had verwacht. Het duurde even voordat ik mijn ritme had gevonden. Dit is een fantastische baan 
om Supermotard te rijden. Ik heb dit weekend geweldig genoten maar Wayne Tessels was te sterk 
voor mij. Hij was echt bloedfanatiek en dat siert hem als sportman”. 
 
 
Wouter Straver: “Ik heb dit weekend echt hard moeten rijden voor de podiumplaatsen. Maar wat 
zijn die twee wegrace coureurs snel. Vooral Tessels was een klasse apart. Maar dit circuit bied echt 
alles wat je als coureur kunt wensen. Er zijn hoogte verschillen en het is een geweldige baan. Ik ben 
blij met mijn derde plaats en ik ben een tevreden coureur”. 
 
Uitslagen zondag: 
 
Supermotard Asfalt Challenge: 
1. Wayne Tessels 
2. Jasper Iwema 
3. Wouter Straver 
4. Mark Haan 
5. Tomas de Vries  
 
Expi klasse: 
1. Wesley Jonker 
2. Sebastian Jonker 
3. Orlando Heijkoop 
4. Wesley Deckers 
5. Marchiel Romyn 
 
Molenaar NSF100 Championship: 
1. Loran Faber 
2. Ruben Bijman 
3. Djoy Blommers 
4. Kas Beekmans 
5. Colin Velthuizen 
 
GAMMA-Yamaha R125 Cup 
1. Kevin Mijwaart 
2. Ewald ’t Hoen  
3. Niek van den Broek 
4. Damon van der Wielen 
5. Thom Molenaar 
 
Topscooter klasse: 



 
1. Sarik Roufs 
2. Timmy van Donderen 
3. Hans Minnen 
4. Henk Minnen  
5. Ron Boon 

 
 
Kalender 2016 
19 maart  Assen (TT Junior Track - training) 
20 maart  Assen (TT Junior Track) 
28 maart Brakel (Wielerbaan) 
16 april Berghem (Circuit Park Berghem) 
7 mei Spa – Francorchamps (Karting Spa/Sokafran) 
8 mei Spa – Francorchamps (Karting Spa/Sokafran) 
16 mei Staphorst (de Tippe) 
4 juni Emmen (Circuit Pottendijk) 
2 juli Blokzijl (Kanaalweg) 
6 augustus Assen (TT Junior Track tijdens GAMMA Racing Day)  
7 augustus Assen (TT Junior Track tijdens GAMMA Racing Day)  
27 augustus Veldhoven (circuit de Landsard) 
10 september Berghem (Circuit Park Berghem) 
24 september Zwolle (Wijthmenerplas) 
22 oktober Croix-en-Ternois 4 uurs race  
   
Onderschrift foto 
Wayne Tessels (77) oppermachtig op de Supermotard 
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