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Beste lezer(es),

De eerste digitale Motorgazet werd massaal gelezen, zodat we er nog een tijdje mee door zullen gaan tijdens deze 
Corona crisis, u leest nu nummer twee. Mocht u interesse hebben om toch een gedrukt exemplaar van deze digi-
tale edities te ontvangen, stuur ons dan een mailtje naar info@motorgazet.be. Bij voldoende interesse, kunnen we 
bekijken wat de mogelijkheden en de kostprijs zijn.
De FIM stuurde afgelopen week bovenstaande boodschap de wereld in en uiteraard kunnen we niet anders dan 
ons daarbij aansluiten.
Denk eraan: hou het gezond en blijf in uw kot!

Frank Van Hoydonck
Manusje van alles
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PUZZEL VAN DE WEEK

Vorige week hadden we een leuke puz-
zel voor u. Hebt u deze gemist? Nummer 
14 is nog altijd te lezen op onze website. 
Kijk dan niet hiernaast want daar geven 
we u de oplossing.
De boodschap was duidelijk hopen we:
Coronavirus=Blijf in uw kot.

NIETS ZO CHARMANT ALS EEN SPREUK IN DE KRANT

‘s Avonds Grote Jan,
‘s Morgens Dafalgan
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GEEN ISDE IN 2020
Na overleg tussen de FIM, de Italiaanse federa-
tie en het lokale organisatiecomité van de 2020 
FIM International Six Days of Enduro (ISDE) en 
de FIM Enduro Vintage Trophy (EVT) werd naar 
aanleiding van de situatie met het Corona virus en 
de daarbij horende beperkingen beslist om deze 
wedstrijden uit te stellen tot dezelfde periode in 
2021.
Hoewel de ISDE slechts eind augustus, begin 
september van dit jaar in Italië ( tussen Lombar-
dije en Piemonte) zouden plaatsvinden, zijn er te 
veel elementen die het noodzakelijk maakten om 
nu reeds een beslissing te nemen over de 95ste 
editie van het oudste evenement op de internatio-
nale FIM-kalender.
Het jaarlijkse off-road-evenement trekt jaarlijks 
honderden deelnemers uit meer dan dertig lan-
den over de hele wereld. Zij hebben een aantal 
maanden nodig voor de uitgebreide reis- en lo-
gistieke plannen te maken. Bovendien vereist de 
ISDE maanden aan voorbereidende werken aan 
het lange parkoers, waarbij de toelatingen van 
verschillende lokale autoriteiten vereist zijn.
De 95ste editie van de FIM International Six Days 
of Enduro zal nu plaatsvinden van 30 augustus tot 
4 september 2021 met de 5de editie van de FIM 
Enduro Vintage Trophy van 2 tot 4 september tus-
sen Lombardije en Piemonte in Italië.

UITSTEL EN AFSTEL
- Zoals verwacht dient de MotoGP voorzien op 17 
mei in Le Mans uitgesteld worden, de FIM wacht 
nu nog even met al een nieuwe datum te prikken 
omdat de corona crisis nog in volle ontwikkeling 
is. Carmelo Ezpelata liet ondertussen al horen 
dat het best wel mogelijk is dat er dit jaar geen 
volledig WK zal gereden worden. De berichten 
als zouden er minstens dertien races verreden 
moeten worden vooraleer een wereldtitel kan 
toegekend worden, zijn niet correct. Het seizoen 
te lang rekken kan volgens Ezpelata ook niet 
want anders komt ook 2021 in het gedrang.

- De kalender van het WK Zijspancross onderging 
ook al de nodige wijzigingen. Het laatste nieuws 
is dat de openingswedstrijd voorzien op 17 mei 
in de Oekraïne afgelast is.

- De openingswedstrijd van het WK Langbaan, 
voorzien op 21 mei in het Duitse Herxheim werd 

eveneens afgelast.
- De EnduroGP’s van Spoleto (Italië, 5-7 juni) en 
Hungaroring (Hongarije, 12-14/06) werden uitge-
steld.

JUBILEUMWEEKEND MON 
VERSCHUIFT NAAR 2021 
Voor de MON zou het een speciaal jaar moeten 
zijn, ze bestaan namelijk 50 jaar! Niemand had 
echter verwacht dat de gehele motorsport stilge-
legd zou worden. 
Helaas heeft MON moeten besluiten om de vie-
ring van het 50-jarig bestaan een jaartje uit te 
stellen. Het evenement dat gepland stond op 27 
en 28 juni in Berghem, zal dus verplaatst worden 
naar (de zomer) van 2021.
De voornaamste reden hiervoor is dat het onze-
ker is of er eind juni inmiddels weer gereden mag 
worden en of evenementen weer zijn toegestaan. 
De maatregelen treffen veel bedrijfssectoren en 
leveranciers, wat betekent dat de gehele voorbe-
reiding moeilijker is. Daarnaast is er nu een flink 
aantal van de eigen evenementen afgelast. Uiter-
aard willen ze gaan kijken wat de mogelijkheden 
zijn om zoveel mogelijk wedstrijden later in te ha-
len. Daarom houden ze dit weekend liever vrij ten 
behoeve van de startbewijshouders, voor een NK.

ANDREA IANNONE GESCHORST
Andrea Iannone werd geschorst voor 18 maanden 
vanwege zijn positieve dopingstest na de Grand 
Prix van Sepang van vorig jaar. Deze schorsing 
ging in op 17-12-2019 en loopt bijgevolg tot 16 
juni 2021. Iannone gaat echter in beroep, hij be-
weert dat hij de verboden stoffen (anabole stero-
iden) binnen gekregen heeft door het eten van 
besmet vlees tijdens de drie weekends overzee in 
Japan, Australië en Maleisië. 

HET LAATSTE CORONA NIEUWS
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GEEN ZESDAAGSE DIT JAAR

Tekst Frank Van Hoydonck.
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UIT DE OUDE DOOS
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Flasback naar het FIM gala van 2003 in Dubai: twee grootheden van de motorsport poseren samen met 
hun trofeeën. Valentino Rossi behaalde dat jaar zijn vijfde wereldtitel, na titels in de 125cc, 250cc en 
500cc was hij dat jaar voor het tweede jaar op rij de beste in de nieuwe MotoGP klasse. In 2003 werd ook 
de klasse MXGP geboren in de Motorcross, Stefan Everts werd de eerste wereldkampioen in deze nieu-
we categorie. Voor onze landgenoot was het al zijn zevende titel na eerdere triomfen in de 125cc (1991), 
250cc (‘95-’96-’97) en 500cc (2001, 2002). Foto FIM. 
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Door Frank Van Hoydonck.

DE WEKELIJKSE AVONTUREN
VAN DE MOBIELE SPEELBENDE

Iedereen heeft al wel een backflip gezien met een BMX fiets of Motorcross machine, Jason Van Daele en  
bakkenist Birgen Beernaert voerden er zelfs eentje uit met een zijspan (de moeite om eens op te zoeken 
op  youtube). Maar onze mobiele speelbende zorgt hier ons insziens voor een primeur: een backflip met 
een wegrace machine! En niet zomaar een backflip maar eentje in Superman stijl. Een maandenlange 
training ging hieraan vooraf, net als verschillende mislukte pogingen maar vorige week lukte het dan 
toch. Het filmen liep jammer genoeg mis, dus geen youtube video maar wel een foto!
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DE UNDERDOG BIJ HUSQVARNA
Het is zeven jaar geleden dat een Australiër voor het 
laatst een Grand Prix won, dat was Dean Ferris in 
2013 toen hij in Bastogne de Belgische Grand Prix 
won. In de afgelopen vijftien jaar waren er slechts 
twee GP-zeges voor rijders van down under. Jed 
Beaton staat te popelen om zijn naam toe te voegen 
aan een lijst die lijkt te gaan groeien in het WK Mo-
torcross ...

De 22-jarige uit Tasmanië zit ineengedoken in een 
Rockstar Energy Husqvarna-jas en zit aan de zijkant 
van een sprong, kijkend naar de piloten voor hem die 
zich bij het starthek verzamelen. Zijn serieuze uitdruk-
king ergens in de kap is somber, bijna triest. De oor-
zaak zou de regen en kou in Assen kunnen zijn die 

de Motocross of Nations van 2019 teistert, maar meer 
waarschijnlijk komt het door het feit dat Jed Beaton 
noodgedwongen naar andere rijders kijkt die Australië 
vertegenwoordigen, terwijl hij daar had moeten staan in 
zijn eerste seizoen als MX2 fabrieksrijder.

Dat Beaton toe kijkt in Assen en niet racet, is te wij-
ten aan een moeilijk en met blessures beladen 2019 
voor wat zijn tweede seizoen in de MX2-klasse was. 
Beaton brak door in het WK MX2 met F&H Kawasaki 
in 2018, en Husqvarna had dit snel gezien. “We wa-
ren in gesprek met de fabriek over de aanwerving van 
rijders en ik drong aan op Jed omdat hij in zijn eerste 
jaar een goede regelmaat toonde met de Kawasaki en 
hij al een podiumplaats behaalde”, legt de huidige Hus-
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qvarna-teammanager Rasmus Jorgensen uit. “Het leek 
alsof het hele pakket er was en we konden hem daarbij 
helpen met een betere motor om zo een volgende stap 
te zetten. Hij was een hot topic in de paddock en elk 
MX2-team wilde hem. Op dat moment was het belang-
rijk voor ons om het te proberen en het te laten door 
gaan en toen kreeg hij dat ongeluk in het Matterley Ba-
sin, hetzelfde weekend als toen hij zijn contract bij ons 
had ondertekend.”

Beatons crash tijdens de Britse Grand Prix met twee 
gebroken benen als gevolg, brachten een stop aan zijn 
progressie. Hij herstelde, maar begon te nerveus en te 
haastig aan de geboden kans bij Husqvarna in 2019. 
Meer blessures volgden en zijn rol als toeschouwer in 
Assen, was een duidelijke aanwijzing dat hij wijzer en 
rustiger moest zijn voor de eerste van twee resterende 

pogingen in de MX2-klasse in 2020 en 2021 voordat hij 
de leeftijdsgrens zou bereiken.

“Mensen begrijpen niet wat hij heeft meegemaakt, hij 
had een reeks problemen en ik denk dat hij zich uitein-
delijk realiseerde dat het zijn eigen schuld was omdat 
hij te snel te veel wilde”, zegt Jorgensen. “Ik denk dat 
het iets is dat we meer zien bij Australische rijders, daar 
zijn ze hard en ook hard voor zichzelf om zo hard mo-
gelijk te pushen. Hij crashte en verwondde zichzelf en 
had de tegenslag dat hij door anderen werd aangere-
den. 2019 was gewoon een zwart jaar. ”

Beaton kan terug lachen nu. Zittend in een restaurant 
in de UK voorafgaand aan de Hawkstone Park Interna-
tional en slechts enkele dagen verwijderd van de start 
van het Wereldkampioenschap 2020, praat hij over de 

Tekst Adam Wheeler/FVH. Foto’s Bavo Swijgers, JP Acevedo & P. Haudiquert.
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waarde van de geleerde lessen. Zijn team-
genoot, Thomas Kjer Olsen, is de afgelo-
pen jaren telkens geëindigd in de top-drie 
van het MX2 WK en is wellicht de kopman 
in het team met de meeste druk, maar Bea-
ton is fit en opgefrist na een periode waarin 
Jorgensen de jongeman terugstuurde naar 
Australië om te recupereren. Een winter van 
voorbereiding in België betekent dat hij nu 
klaar staat om te proberen zijn potentieel te 
laten zien.

“Ik heb vorig jaar geleerd dat je soms een 
week of twee extra moet nemen om weer in 
een goede lichamelijke conditie te komen”, 
geeft hij toe. “Misschien heb ik in het ver-
leden te veel, te vroeg geprobeerd en het 
bracht mijn resultaten in gevaar en belem-
merde de blessure meer of verlengde de 
hersteltijd. Het was mijn schuld dat ik wilde 
blijven pushen.”

Beaton is een beetje een mysterie voor 
2020. Zijn optreden in Matterley Basin (vier-
de in totaal) gaf aan dat hij terug klaar is voor 
de strijd voor de podiumplaatsen, maar kan 

hij eindelijk een eerste 
Grand Prix-overwinning 
pakken? Kan hij Olsen 
helpen of zelfs bedrei-
gen? Zijn tegenslag in 
2018-2019 kan niet ver-
bergen dat hij een topper 
in het WK is, maar wat hij 
de komende maanden 
zou kunnen bereiken, is 
voor iedereen een gok.

“Ik denk dat dat best goed voor me is, zelfs 
met de blessures waren de resultaten niet 
al te slecht ... maar ik reed altijd met pijn en 
zo, dus ik kon mijn ware potentieel niet to-
nen. Natuurlijk, ik miste de laatste paar wed-
strijden van 2019, dus mijn naam is gewoon 
even van de lijst verdwenen. Ik denk dat ik 
een soort underdog dit jaar want ik heb mijn 
naam niet te vaak genoemd geziendoor de 
media! Ik denk dat dat een goede zaak kan 
zijn omdat er dan niet zoveel druk is, en ik 
leg mezelf niet veel druk op dit seizoen: ik 
weet dat ik het nodige werk heb gedaan en 
wat ik moest doen.”
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Beaton heeft een zware opleiding doorstaan, 2019 le-
verde gebroken wervels en een hersenschudding op. 
Hoewel hij gefrustreerd was door de serieuze tegensla-
gen, creëerde hij ook wat extra werk voor zijn Belgische 
team dat hun atleet in meer dan één opzicht moest af-
remmen. “Hij zette zoveel druk op zichzelf toen hij bij 
het team kwam omdat het een grote stap was en hij 
er altijd van had gedroomd om deel uit te maken van 
een fabrieksteam”, onthult Jorgensen. “Een combinatie 
van zo lang geblesseerd zijn en die druk was behoorlijk 
slecht. Hij heeft veel fouten gemaakt en hij kent ze. Ik 
praatte met hem en zag dat hij luisterde ... maar ik voel-
de ook dat hij het zo graag wilde dat het niet echt uit-
maakte wat iedereen hem vertelde. Vanaf het moment 
dat je geblesseerd raakt, is het vaak een vicieuze cirkel; 
meestal komen kleine verwondingen niet voor als je de 
tijd neemt om te herstellen en weer gezond te zijn.”

Er was niet alleen een fysieke maar ook een menta-
le strijd. Ik had een contract voor twee jaar, maar hal-
verwege ‘19 was ik een beetje bezorgd dat ik het zou 
verliezen,” geeft Beaton toe. “Ik bedoel, de jongens 
hebben het nooit ter sprake gebracht, maar zoals je 
in voorgaande jaren hebt gezien, zijn andere renners 
die niet hebben gepresteerd, verplaatst naar een ander 
team of zoiets. Dus ik was op een gegeven moment 
een beetje bezorgd, maar ze geloofden duidelijk in mij 

en zagen mijn potentieel voor een nieuwe kans. Ik ben 
daar echt dankbaar voor en elke keer dat ik op de fiets 
zit, geef ik hoe dan ook 120%.”

“Was er veel werk aan hem? Ja, zeker”, zegt Jorgen-
sen. “Hij is een geweldige vent om mee om te gaan, 
maar hij is erg koppig. Je gaat de rijders niet verande-
ren in wie ze zijn - en dat zou ik ook niet willen - maar 
ik was bezorgd over hoe hij blessures benaderde en de 
druk die hij zichzelf zo vroeg oplegde. Het was moeilijk 
om hem af te remmen omdat hij zo toegewijd en vast-
beraden was, maar fouten bleef maken. We hebben er 
veel over gepraat en hij was er open over. 2019 was 
een jaar met veel downs, maar tegen het einde van zijn 
carrière zal het misschien het seizoen zijn waarin hij het 
meeste heeft geleerd.”

“Ik heb hem voor het einde van het seizoen naar huis 
gestuurd’, voegt de Deen eraan toe. “Het had geen zin 
dat hij in Europa bleef om te herstellen. Toen hij terug-
kwam, was hij anders. Hij verbleef bij zijn familie en 
probeerde zijn gedachten af te leiden van het racen en 
vertelde me dat hij niet wist hoeveel hij dat echt nodig 
had. “

“Toen ik terugging, concentreerde ik me eerst op mijn 
lichaam en het voelt fijn om weer zonder pijn te rijden”, 
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reageert Beaton. “Ik realiseerde me pas in welke staat 
ik was toen ik naar huis ging en die rust kreeg.”

Het is bijna een cliché nu dat niet-Europese rijders die 
extra ijver hebben om snel te pushen en te presteren. 
Ze lijken een gelijk of extra doel te hebben. “Ik woon 
aan de andere kant van de wereld en ik kom natuur-
lijk niet de hele tijd naar hier om me minder dan 100% 
te geven. Wat heeft het anders voor zin?”, redeneert 
Beaton. “Alles wat mijn familie voor mij heeft opgeof-
ferd - niets voor zichzelf hebben en alles in mij en mijn 
broer investeren om ons te laten racen - en gewoon 
naar Europa te komen en in het derde jaar te zijn… 
het geeft me zoveel motivatie. Ik heb nog steeds niet 
bereikt wat ik wil.”

De mentaliteit verklaart een deel van de aanpak en 
hoewel die toewijding voor sommigen heeft gewerkt, 
namen als Ben Townley, Josh Coppins, Chad Reed en 
Tyla Rattray doen waarschijnlijk wel een belletje rinke-
len, voor anderen lukte het niet en Beaton wil natuur-
lijk niet terecht komen in een lijst van Australiërs die 
hun stempel niet op de GP’s hebben kunnen drukken. 

De leeftijdslimiet van 23 jaar in de MX2 betekent een 
tikkende klok, en met een drukke rijdersmarkt voor 
MXGP-zitjes zijn de echte kansen om te slagen, klein.

“Je vergeet gemakkelijk in deze sport”, legt Jorgensen 
uit. “Een piloot kan de ene dag op het podium staan en 
iedereen zal hem willen binnen halen en dan het week-
end erna heeft hij een slecht resultaat en dan wordt hij 
weer vergeten. Jed is hiervan een goed voorbeeld en ik 
kan met trots zeggen dat ik en het team hem nooit heb-
ben opgegeven. 2019 was een jaar waarin we dachten 
‘OK, we geven je alle steun en de tools ... maar jij bent 
degene die de beslissingen op het circuit neemt en je 
moet ons vertellen hoe je je voelt en niet liegen over 
pijn’. De meeste teams zouden op een punt komen 
waarop ze denken ‘dit werkt niet’, maar we kwamen 
nooit op dat punt en geloofden altijd in hem. Mensen 
vergeten dat hij in 2018 constant in de top vijf zat ... nu 
heeft hij een goede winter achter de rug en ziet hij er 
sterk uit zodat hij dit jaar - zonder blessures – kan op-
bouwen naar zijn laatste jaar in MX2.”

Zich vestigen in Lommel was een volgende stap in de 

Met teammanager Rasmus Jorgensen.
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richting van een productieve werkbasis. “Dat was de 
eerste twee tot drie jaar niet het geval”, zegt Beaton. 
“Toen je terugkwam van een race, kon je niet echt chil-
len en denken:‘ Ik ben thuis ’. Mijn maaltijden werden 
bereid en de mensen behandelden me als familie ... 
maar ik had geen eigen ruimte voor mezelf. Hoe dan 
ook, ik heb dat nu wel. Teruggaan naar Australië voelde 
een beetje als een vakantie en de kans om familie en 
vrienden te zien. Ik zie dit (Europa) voorlopig als mijn 
werk en mijn leven. Mijn vriendin is net verhuisd naar 
hier, wat het een stuk makkelijker maakt.”

Dan is er de link met Olsen. De lange Deen is de ‘Atlas’ 
van het team voor 2020, maar het duo heeft een goede 
band en werkt goed samen. In Matterley Basin kruisen 
ze elkaar onder de luifel en er is wat leuk heen en weer 
geklets. “Jed is zo’n werkpaard”, zegt Olsen. “We zitten 
precies in hetzelfde programma. Thomas Covington en 
ik deden vroeger reeksen samen, maar volgden niet 
dezelfde agenda. Het maakt Jed niet uit of hij moe is of 
niet, hij gaat er gewoon voor. Het is geweldig om te zien 
en zo’n trainingspartner te hebben die nooit opgeeft bij 
het trainen. We kunnen elkaar echt pushen en dat geeft 

een goede vibe. Niemand geeft het op en dat vind ik 
echt leuk.”

“Ze maken allebei grapjes ... maar het gaat er ook om 
hoe ze elkaar gebruiken op de oefentracks”, onthult 
Jorgensen. Ze staan open voor elkaar en luisteren naar 
elkaar. Het ergste aan het verliezen van TC (Thomas 
Covington, nvdr.) was de chemie tussen de twee rijders 
en ik zei tegen de monteurs dat het moeilijk zou zijn om 
dat weer te vinden, maar het gaat zeker in die richting.”

Professioneel geeft de druk op Olsen, Beaton wat meer 
ademruimte als de wingman. “Ik denk dat dat voor mij 
voordeliger is”, knikt Beaton. “De hele paddock en het 
team hebben hoge verwachtingen van Thomas. Ik hou 
me graag stil en op mezelf, maar als ik goed rijd, weet 
ik dat ik ‘kan staan’. Maar ik heb een plan voor 2020 - 
gebaseerd op wat ik vorig jaar heb geleerd - waar ik me 
echt aan wil houden. Ik wil niet te ver op mezelf vooruit 
lopen en het hele seizoen opbouwen. Als piloot leg je 
sowieso veel druk op jezelf… maar het helpt niet om in 
die hooggespannen omgeving te zitten zoals Thomas.”

Het team maakte een complete herstart onder leiding van Kay Hennekens (midden).
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MET DANK AAN OTOR

Dit verhaal kwam tot stand met de hulp van 
OTOR, ga naar www.ontrackoffroad.com 
voor dit online, gratis digitaal maandelijks 
magazine met verhalen, blogs, testen en 
foto’s van de Wereldkampioenschappen 
MotoGP, MXGP, Supercross, WorldSBK en 
meer.
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Met dubbele MX2-wereldkampioen Jorge Prado die zijn 
ontmoedigende holeshots meeneemt naar MXGP, is er 
nu een openheid in de categorie die er laatst in 2017 
werd gevoeld en zeker niet sinds 2011 voor het begin 
van het ‘Herlings-tijdperk’. “Iedereen is nog steeds een 
mens en dat betekent dat ze te verslaan zijn, maar te-
gelijkertijd is er een steeds het ‘onbekende’”, oordeelt 
Beaton met oprechte overtuiging. “Er zijn een paar jon-
ge jongens die een naam voor zichzelf willen maken en 
een paar van EMX. Thomas zit al een tijdje in de klasse 
en er zijn er nog een paar met flink wat ervaring. Op dit 
moment kan iedereen winnen. Het zal zo belangrijk zijn 
om consistent en blessurevrij te zijn, want we zullen on-
getwijfeld verschillende winnaars zien. Het gaat erom 
slim te zijn, je eigen beperkingen te kennen en zo.”

Het is nauwelijks inspirerend of ‘sexy’, maar regelmaat 
is nu één van de belangrijkste eigenschappen in het 
wereldkampioenschap, net als pure snelheid of tech-
niek. “Je moet op je slechtere dagen beter zijn dan je 
concurrenten, dat wordt keer op keer bewezen”, zegt 
Jorgensen. “Thomas is 3e, 3e en 2e geworden en hij is 
veruit de meest ondergewaardeerde rijder in de top vijf. 
Zijn statistieken zijn ongelooflijk vanaf zijn eerste optre-
den in MX2. Hij stond meteen in de top vijf en heeft nu 
21 podia. De media praten meer over andere jongens, 
maar Thomas vindt dat niet erg omdat hij zijn werk doet 
en hij heeft elk jaar alles geprobeerd wat hij kan en dat 

is alles wat ik van mijn jongens kan vragen. Ik geloof 
hard in Jed en ik heb deze winter geweldige dingen 
gezien. Als we onze starts kunnen verbeteren - omdat 
onze jongens behoorlijk wat zwaarder zijn dan de con-
currenten - en top vijf uit de gate zijn, dan denk ik dat 
we de sterkste MX2-line-up hebben.”

En voor die groene en gele Australische vlag? De kans 
om een Australisch team te leiden met jongens als de 
snel lerende Mitch Evans? “Het is echt gaaf om hier 
weer een groepje van Australiërs te hebben”, zegt hij. 
Voor Jorgensen is Beaton eindelijk in staat om op korte 
en lange termijn roem te behalen. “Iemand als Hunter 
Lawrence liet een glimp zien van genialiteit, grote snel-
heid en natuurlijke aanleg, maar hij won nooit een GP 
en was nooit een heel seizoen consistent”, meent hij. 
“Voor mij is het belangrijker om erbij te zijn voor het gro-
te geheel. Ik denk dat Jed voor verrassingen zal zorgen 
met geweldige resultaten ... maar hij heeft nog geen 
compleet GP-seizoen achter de rug en dat moet het 
eerste doel zijn.”

JED BEATON, DE UNDERDOG
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CRASH VAN DE WEEK



CRASH VAN DE WEEK

Foto’s Frank Van Hoydonck.

Deze “Crash van de week” sluit perfect aan bij het verhaal van Jed Beaton. Diens valpartij in Matterley 
Basin in 2018 gebeurde net voor onze lens en opnieuw bleven we afdrukken...
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UITSPRAAK VAN DE WEEK

Zoals we vorige week al wisten te vertellen geraakte 
ook de Amerikaanse acteur Tom Hanks besmet met 
het corona virus. Hij is ondertussen al genezen. Het in-
spireerde ons om bovenstaande uitspraak van Forrest 
Gump uit de geijknamige film, boven te halen. 
Toen het nieuws van Hanks’ besmetting bekend ge-

raakte, waren er diverse reacties op sociale media re-
ferenend naar zijn films: Tom Hanks overleefde Apollo 
13, de Tweede Wereldoorlog (Saving Private Ryan), zat 
jaren op een verlaten eiland (Castaway) en versloeg 
Somalische piraten (Captain Phillips), een stom virus 
zal hij ook wel overleven...

Life is like a box of chocolates,
you never know 

what you’re gonna get.



COOL SHOTS
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Foto Monster Media.
25

WERELDKAMPIOEN OF 
GEEN WERELDKAMPIOEN?
Het nog resterende Supercrossen van het Wereldkampioenschap werden vanwege van de Corona crisis 
afgelast. Toch mag Eli Tomac, die de tussenstand aanvoerde na de laatste wedstrijd in Daytona, zich nog 
geen Wereldkampioen noemen. De promotor van de Amerikaanse Supercross heeft immers beslist om 
nog een aantal proeven te gaan rijden vanaf september. Hoeveel, wanneer en waar is nog afwachten. 
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INTERVIEW MARCUS PEREIRA DE FREITAS



Tekst HRC/FVH. Foto’s Bavo Swijgers.
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HOE GAAT TEAM HRC OM 
MET DE LOCKDOWN?

In de twee reeds verreden Grands Prix had Tim Gajser 
van Team HRC tot nu toe twee van de vier manches 
gewonnen en zag hij er buitengewoon sterk uit op de 
gloednieuwe Honda CRF450RW. Helaas had Mitch 
Evans zijn schouder geblesseerd en was het onwaar-
schijnlijk dat hij naar Argentinië zou reizen.
Toen kwam het nieuws dat het COVID-19-virus zich 
wereldwijd verspreidde en pandemische proporties 
bereikte. Dat zorgde ervoor dat de GP van Argentinië 
slechts een week of zo voordat het gepland was, werd 
geannuleerd, en vervolgens werden ronde vier, vijf, zes, 
zeven en acht allemaal naar later in het jaar verplaatst 
in de hoop dat de situatie dan onder controle zal zijn.
Op deze moment is een groot deel van de wereld in 
‘lockdown’ gegaan en lijkt racen ver weg. De dingen 
kunnen echter heel snel veranderen en er moeten 
back-upplannen zijn, voor het geval de situatie verbe-
tert. Dat is de taak van General Manager, Marcus Pe-
reira de Freitas, die de leiding heeft over Team HRC en 
hun piloten Tim Gajser en Mitch Evans. HRC bezorg-
de ons een interview met hem over deze pauze in het 
schema ...

Hoe gaat Team HRC om met deze pauze in de plan-
ning?
PEREIRA DE FREITAS: “Het is een zeer moeilijke tijd 
voor iedereen die nu bij het team betrokken is. Ieder-
een is weer thuis, in verschillende delen van de wereld, 
allemaal bezig om actief te blijven en betrokken te blij-
ven en klaar om te werken wanneer het juiste moment 
aanbreekt. Natuurlijk is op dit moment het belangrijkste 
doel om gewoon gezond te blijven in deze moeilijke tij-
den en te hopen dat de situatie snel verbetert.”

Hoe zit het met jou persoonlijk?
PEREIRA DE FREITAS: “Ik ben in Italië, dus we bevin-
den ons hier in een zeer lastige positie. De ‘lockdown’ is 
erg streng en ik kan mijn huis alleen verlaten als ik naar 
de supermarkt moet, en dat kan alleen met speciale 
toestemming. Het is niet gemakkelijk, omdat we als on-
derdeel van Team HRC gewend zijn zoveel te reizen en 
op verschillende plaatsen te zijn en mensen persoonlijk 
te ontmoeten. Dus om gewoon thuis te zijn en alles van 
daaruit te moeten doen, dat is moeilijk om aan te wen-

nen. Dat is echter wat we allemaal moeten doen, dus 
moten we zorgen dat het werkt.”

En de piloten, wat kunnen zij doen?
PEREIRA DE FREITAS: “Beide rijders zijn terug in res-
pectievelijke huizen, met Tim in Slovenië en Mitch in 
Australië. We namen de beslissing voor Mitch om terug 
te gaan toen de wereldwijde situatie ernstiger werd en 
met zijn blessure dachten we allemaal dat het zijn her-
stel zou helpen om terug bij zijn familie te zijn. Tim blijft 
hoe dan ook meestal in Slovenië, dus voor hem is het 
niet anders dan anders. Hij heeft zijn eigen huis met 
een sportschool, dus hij kan een redelijk normale rou-
tine aan de gang houden en zijn fitnessniveaus hoog 
houden en gewoon actief blijven in deze pauze in het 
schema.”

Hoe staat het met Mitch’s blessure?
PEREIRA DE FREITAS: “Mitch is op dit moment aan 
het herstellen van zijn schouderontwrichting in Val-
kenswaard. Hij is een paar dagen geleden geopereerd, 
maar door deze onderbreking in de kalender kan hij 
herstellen zonder het gevoel te hebben dat hij zich moet 
haasten om terug te komen, om niet te veel wedstrijden 
te missen. Dat is altijd een moeilijke zaak voor rijders, 
omdat ze altijd willen racen, dus het is goed dat hij kan 
herstellen zonder die druk. We houden regelmatig con-
tact en zorgen ervoor dat hij de juiste dingen doet en op 
andere manieren traint, zodat wanneer hij weer op de 
motor kan stappen, hij nog steeds fit is.”

Vertel eens hoe de eerste twee GP’s verliepen voor 
zowel Mitch als Tim ...
PEREIRA DE FREITAS: “Hoewel we maar twee wed-
strijden van het WK hebben gehad, voelt het alsof er al 
heel wat is gebeurd. In race één in Matterley Basin had 
Tim een geweldige start maar werd vervolgens omver 
geworpen in de tweede bocht, wat betekende dat hij 
helemaal achteraan moest starten. Ondertussen reed 
Mitch buitengewoon goed op de derde plaats. Race 
twee was bijna het omgekeerde met Tim vooraan ge-
weldig rijdend, waardoor het er zo gemakkelijk uitzag 
en hij met meer dan 20 seconden won. Mitch moest 
toen door het peloton terugkomen, maar toonde daar 

INTERVIEW MARCUS PEREIRA DE FREITAS
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een grote snelheid. Vervolgens hadden we in Valkens-
waard het probleem in de kwalificatierace toen Tim aan 
kop reed, wat betekende dat hij moest starten vanaf de 
buitenkant van het hek. In Valkenswaard maakt dit het 
erg moeilijk omdat hij zo veel verder moet rijden om bij 
de eerste bocht te komen, maar de Honda CRF450RW 
toonde zijn kracht en hij wist twee geweldige starts te 
maken en ging van daaruit verder. In de eerste race 
kwam hij in de tweede ronde op voorsprong en reed hij 
zo goed dat hij opnieuw won. Race twee was hij niet 
helemaal in staat om hetzelfde te doen, maar eindig-
de toch als tweede en verloor geen punten in de kam-
pioenschapsrace, wat meer was dan we ons hadden 
kunnen wensen met die plaats aan het hek. Helaas ont-
wrichtte Mitch zijn schouder in de eerste ronde van race 
één, dus hij kon niet verder deelnemen, maar hij reed 
goed tijdens het weekend en we zijn absoluut blij met 
zijn vooruitgang. Dus ja, zoals ik al zei, het zijn maar 
twee races geweest, maar het lijkt erop dat er veel is 
gebeurd!”

En presteert de nieuwe Honda CRF450RW zoals u 
had gehoopt?
PEREIRA DE FREITAS: “We zijn erg blij met de presta-

ties van de nieuwe fiets tot nu toe. Beide rijders hadden 
goede starts in hun races en de motor ziet er erg soepel 
en krachtig uit tijdens de races. We wisten dat het goed 
was door alle tests en trainingen in de winter, maar om 
het zo goed te zien presteren in de MXGP-klasse is 
zeer bevredigend.”

Op dit moment staat de volgende race geprogram-
meerd in juni in Rusland, hoe plannen jullie dat?
PEREIRA DE FREITAS: “We zorgen ervoor dat we nu 
extreem flexibel zijn met al onze plannen. De workshop 
is in Italië, dus die is gesloten, maar iedereen weet wat 
hij moet doen om klaar te zijn om naar de volgende 
GP te gaan, waar dat ook is. Juni is nog ver weg, dus 
het kan nog veranderen, maar we hebben een goed 
communicatienetwerk, zowel met de teamleden hier in 
Europa als met HRC in Japan. Het is belangrijk dat ie-
dereen op de hoogte is van de laatste informatie, zodat 
we snel en efficiënt kunnen handelen als we groen licht 
krijgen om weer te gaan racen.”

Wat is het plan voor de rest van het seizoen?
PEREIRA DE FREITAS: “Omdat alle races worden uit-
gesteld tot later in het jaar, betekent dit dat het sche-

INTERVIEW MARCUS PEREIRA DE FREITAS
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ma erg druk zal worden op een moment dat we normaal 
gesproken het einde naderen. De laatste race is nu 22 
november, dat is bijna twee maanden na de gebruikelijke 
finishdatum, dus we moeten ervoor zorgen dat iedereen 
in de juiste gemoedstoestand is, en de rijders mentaal en 
fysiek klaar zijn om nog steeds te racen in die tijd van het 
jaar. Er zijn ook periodes waarin we zes races achter el-
kaar hebben, terwijl dat er meestal maar drie zijn, dus nog-
maals, we moeten ervoor zorgen dat iedereen de veran-
dering aankan. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik weet 
dat Team HRC gevuld is met uiterst professionele mensen 
en dat we de klus kunnen klaren.”

Hoe moeilijk is het om je voor te bereiden als je niet 
precies weet wat er gaat gebeuren?
PEREIRA DE FREITAS: “Dat is waarschijnlijk het moei-
lijkste omdat het schema de afgelopen weken veel is 
veranderd. Elke keer dat we een plan bedenken, maakt 
een nieuwe update dat plan overbodig. Het is frustrerend, 
maar dat is nu de positie voor veel dingen, niet alleen in 
motorcross, maar over de hele wereld in alle verschillende 
sporten en industrieën. We moeten er gewoon voor zor-
gen dat iedereen gezond en veilig blijft en dat we klaar zijn 
als het zover is.”

INTERVIEW MARCUS PEREIRA DE FREITAS
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WHEELIE VAN DE WEEK

Zarco bakte er weinig van en het kwam dan ook 
tot een vroegtijdige breuk met de Oostenrijkse 

fabriek. Die zag Pol Espargaro als elfde net bui-
ten de top tien van het Wereldkampioenschap 

eindigen. Voor dit seizoen vond Zarco, mede 
door het pushen van Dorna dat een Fransman in 
de MotoGP klasse wilde behouden, onderdak bij 

het Reale Avintia Ducati team.

Foto FIM.

KTM hoopte vorig jaar met twee-
voudig Moto2 Wereldkampioen 
Johann Zarco een nieuwe stap 
te zetten richting top tien in het 

Wereldkampioenschap MotoGP. 
De Fransman had bij het Tech3 

team al bewezen ook snel te zijn 
in de hoogste klasse maar de 

KTM bleek Zarco minder goed te 
liggen dan de Yamaha.
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MOTOGP VIRTUAL RACE Tekst FVH. Foto’s MotoGP.com.

Het gaat nog even duren vooraleer het WK Mo-
toGP weer van start gaat. Praktisch alle rijders zit-
ten net als iedereen thuis en dat bracht promotor 
Dorna er toe om enkele van hen het tegen elkaar 
te laten opnemen in het MotoGP computerspel 
onder het motto #StayAtHomeGP. Aan de aller-
eerste MotoGP virtual race namen deel: Marc en 
Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Iker Lecuona, 
Aleix Espargaro, Joan Mir, Miguel Oliveira, Fabio 
Quartararo, Maverick Vinales en Alex Rins.
Net zoals in de laatste GP’s was Quartararo snel 
in de kwalificatie, de Fransman mocht vertrekken 
vanaf pole op het circuit van Mugello. De Yamaha 
rijder crashte echter al meteen na de start en sleur-
de zijn toekomstige teamgenoot Vinales mee het 
grind in. Het voordeel van het computerspel is dat 
gecrashte rijders meteen weer in het zadel zitten 

en kunnen gaan achtervolgen. Gelukkig want an-
ders hadden weinig rijders de finish gehaald want 
de valpartijen volgden elkaar op. Lecuona span-
de de kroon, de rookie liet meer dan vijf crashes 
noteren. Het was Alex Marquez die al snel de lei-
ding nam voor Bagnaia en broer Marc. Quartararo 
kwam nog een keer ten val maar dat weerhield 
hem er niet van om toch nog fel te remonteren, de 
Fransman kwam nog terug naar de vierde plaats 
en klopte op het einde wereldkampioen Marquez 
nog. Die was even gecrasht waardoor Vinales de 
derde plek had kunnen overnemen. Alex Marquez 
maakte vooraan weinig fouten en won de race met 
7 seconden voorsprong op Bagnaia. Vinales dus 
derde voor Quartararo en Marc Marquez. Rins 
werd zesde voor teamgenoot Mir, Oliveira werd 
achtste voor Lecuona.



ZO VADER, ZO ZOON
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De appel valt meestal niet ver van de boom, zo 
gebeurt het ook in de motorsport dat we vaak 
namen uit het verleden terug op zien duiken 
omdat de zoon (of dochter) in de voetsporen 
van de vader trad.

WAYNE
GARDNER
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REMY
GARDNER

Tekst FVH. Foto’s FIM & SAG Racing Team.ZO VADER, ZO ZOON

Zo zien we heden ten 
dage bijvoorbeeld Remy 

Gardner aan het werk 
in het Wereldkampi-

oenschap Moto2 terwijl 
vader Wayne in de jaren 

1980 actief was in het 
WK 500cc.
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ZO VADER, ZO ZOON

Remy Gardner kon tot dus-
ver nog geen Grand Prix 
winnen, zijn beste resultaat 
tot nu toe was een tweede 
plaats in de Argentijnse GP 
van vorig jaar. De Australiër 
is echter nog maar 21 jaar 
en kan daar zeker nog veran-
dering in brengen in de toe-
komst. 

Vader Wayne won in zijn car-
rière 18 Grands Prix, zeven 
daarvan pakte hij in 1987, 
het jaar dat hij ook zijn enige 
Wereldtitel veroverde.



35

ZO VADER, ZO ZOON

Zowel in 1986 als 1988 werd Wayne geklopt door de Amerikaan Eddie Lawson en werd 
zo telkens vice-wereldkampioen. Gardner bleef zijn hele carrière trouw aan Honda.
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LEZERSSERVICE

OP ZOEK NAAR HET JUISTE ADRES?

MX ’20 in voorraad
snelle nicasil service

MAICO
FRAEYMAN J.P.
Rue de Nivelles 96

1440 Braine-le-Château
Tel. + Fax 02-366 01 01

jean-pierrefraeyman@skynet.be
www.jepfra.be

Motorhandel Vermeeren
Alois Blommaertstraat 12

2990 Wuustwezel
Tel. 03 669 69 49

motorhandelvermeeren@
hotmail.com

SDS Racing Assesteenweg 286 1742 Ternat 02 582 13 13
WMX Olenseweg 55 2260 Westerlo 014 26 60 38
Reytec Industrieweg 63 3583 Paal 011 73 17 01
Léon Sagaert Oostrozebekestraat 115 8760 Meulebeke 051 48 90 45
Mototech Brusselsesteenweg 470 9230 Wetteren 09 366 06 61
Motorshop Gent Hundelgemsesteenweg 136 9820 Merelbeke 09 231 67 47
Motorshop Eeklo Zandvleuge 2 9900 Eeklo 09 377 88 49

Tel. 0341-428484

Officieel dealer

®

®

®

HELI
MOTORS

®

®

®

Cross & Off The Road

Poppenbouwing 11
Ind. Hoge Weide B

4191 NZ Geldermalsen
Tel. 0031-345 573 984
Fax 0031-345 575 498

www.helimotors.nl

®

®

®

HOFSTEDE MOTOREN
Industrieweg 78

7951 TA STAPHORST
Tel: 0522-464515

dealer van

www.hofstederacing.nl

®

®

®

Vlissingsestraat 45, 
4388 HA Oost-Souburg
Tel: (0031)118461485
www.ovaamotors.nl

OVAA MOTORS



Te Koop
NORTON WASP

 SIDECAR
en div.sidecarframes

en toebehoren
tonyverhorevoort@

icloud.com
Tony Verhorevoort

LEZERSSERVICE

OP ZOEK NAAR HET JUISTE ADRES?

www.elfracing.nl

EDWIN OTT MOTOREN
WWW.OTT-MOTOREN.NL

Onderdelen voor MX - Supermoto - Enduro - Race
Complete MX, Enduro en Supermoto wielen

Excel, Morad en SM Pro velgen
Alle herstelling en ombouw van spaakwielen

Spakensets op maat gemaakt
Adres: Molenbergen 6 • 2360 Oud - turnhout

Tel: +32 (0)476 56 18 18 • Fax: +32 (0)14 45 25 35

www.luytenimport.be

Leverbaar via

37



38

LEZERSSERVICE

OP ZOEK NAAR HET JUISTE ADRES?

HELMOND - NL
AARD: Halfhard tech-
nisch circuit
OPENINGSUREN:
Zomertijd: dinsdag van
17u tot 20u en zondag van
10u tot 14u45- Wintertijd:
zondag van 10u tot 14u45
MON of KNMV verz.licen-
tie verplicht
TARIEVEN: tr.lidmaat-
schap 15 euro/jaar, dag-
kaart 15 euro
SERVICES: toiletten en
regeninstallatie, kleine
kantine en apart jeugdcir-
cuit aanwezig.
TE BEREIKEN: via bor-
den industrieterrein 2980
(Veldbeemd/Keersluisweg
Helmond)
INFO: 0031-653301139 of
www.macdehelm.nl

LILLE -BREUGELHEIDE
Aard: Zandomloop met 
tal van springbergen.
Openingsuren: Vanaf 
maart tot oktober, Woens-
dag van 13u tot 18u, van 
13 tot 14u de min 15-jari-
gen. Donderdag van 13u 
tot 18u, weekend van 9u 
tot 10u de 50 en 65cc, van 
10u tot 11u 85cc en van 
11u tot 12u de min 15-ja-
rigen. Zaterdag van 12u 
tot 18u voor iedereen en 
zondag van 12u tot 17u 
voor iedereen 
Te bereiken: Gelegen ± 1 
km afstand van uitrit Lille 
van de E34, richting Lille, 
beneden aan de brug, pij-
len volgen cross. Roover-
straat (zn) 2275 Lille
Info: tel. 0477-557 681
0477-355 196

maatwerk motorkleding

www.nfmoto.com
Dennis Eijkenboom: +31 (0)6 53 82 67 23

denniseijkenboom@nfmoto.com

OMLOPEN

Afstelling en revisie motorfietsvering
(Specialisatie motorsport)

www.mototuningmol.com • info@mototuningmol.com
Postelarenweg 227 • 2400 Mol

Tel. 014/32 37 69 • Fax 014/32 25 57

Email: bzs@kabelfoon.nl
Phone +31(0)412-402738
www.bzsracingparts.nl

Worldwide shipping

Complete chassis kits incl. swingarm
All (25CrMo4) tubing, tig welded
Highest quality, best handling, fits perfect.

Uw publiciteit hier?
+32(0) 3 669 53 99

info@motorgazet.be

TE KOOP IN ONZE SHOP:
ASSORTIMENTEN
POSTKAARTEN, 

GADGETS &
STICKERS OP

www.motorgazet.be
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Bestelbon “Motocross 1947-1980”
Ik bestel  . . .   x “Motocross 1947-1980” aan 45€  =  . . . . . . € 

+ 7 of 10€ (°) verzendingskosten = . . . . . . . €

(°) de verzendingskosten bedragen 7€ bij 1 boek en 10€ bij meerdere boeken

Naam - Voornaam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat en nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr. en gemeente : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik betaal per overschrijving op het nummer: 

IBAN: BE79 7310 1403 2033 • BIC: KREDBEBB

Datum storting:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Naam van houder rekening:  . . . . . . .

Inschrijvingsbon terug sturen naar : 
Motorgazet, Lage Kaart 362 bus 1001, 2930 Brasschaat (België).
Boeken worden pas verstuurd na ontvangst van betaling.
Reken op minimum 5 werkdagen voor verzending.
Info : Tel. (+32) (0) 3 669 53 99, info@motorgazet.be, www.motorgazet.be

STELT
VOOR:

Het verhaal en de complete uitslagen van
 • Europees en Wereldkampioenschap 500, 250 en 125cc
 • Europees en Wereldkampioenschap Zijspannen
 • Motorcross, Trofee en Beker der Naties
 • Belgisch Kampioenschap van de BMB
Vanafde eerste MXDN in 1947 tot en met 1980

✂

Te koop:
- in de webshop op www.motorgazet.be
- via onderstaande bestelbon
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F O R

F I R S T S .
Being the reigning Supercross Champion isn’t easy. As Cooper Webb 

navigates the challenges and competition this season he knows that reaching 

one goal is just the prelude to striving for another. THOR MX helps Cooper 

conquer his next goal by providing him with the most functional and reliable 

products for the racing environment. The First. The Forever…
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