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Beste sponsors en fans,
Even bijpraten……….
Wat is er de afgelopen weken zoal gebeurd.
Afgelopen zaterdag zijn we een dag gaan klussen in Geesbrug bij Hama Trucks waar we aan de
trailer hebben gewerkt.
De oude stickers moesten worden verwijderd, en de binnenkant werd voorzien van een nieuw likje
verf. Erik van Tolie heeft de keukenkastjes onder handen genomen en voorzien van nieuw sluitwerk. Ook gaat hij voor ons een proviandkast maken, bedankt Erik!
De monteurs waren ondertussen in Dalfsen bezig met het inrichten van de nieuwe werkplaats. Deze kunnen we bij sponsor Repkon in de werkplaats maken. Dit is wel zo handig, omdat de monteurs hier vlakbij wonen, en ze niet iedere keer 30 min heen en terug naar Hoogeveen hoeven te
rijden.

In de werkplaats van Henk Noeverman werd er aan de trailer gewerkt.

De 2 Gebben Yamaha,s R6. Liggen inmiddels tot de laatste schroef uit elkaar, en worden nu weer
opgebouwd met alle speciale onderdelen. De motorblokken zijn bij Torleif Hartelman, en zullen
door Torleif weer vakkundig supersnel en betrouwbaar worden gemaakt.
Komend seizoen heeft Kevin een nieuwe sponsor gevonden voor zijn race uitrusting.
Kevin gaat komend seizoen met speciale op maat gemaakte pakken en handschoenen rijden voor
Damen Leathers. Damen staat er om bekend om zijn goede pakken en service. De ontwerpers zullen samen met Kevin de pakken gaan ontwerpen. We zijn benieuwd hoe het er uit komt te zien.
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Het nieuwe sleutelhok, links Hans “Nailwood”,
boven de schoongemaakt onderdelen van een
R6.

We zijn druk doende om het budget voor het komende seizoen bij elkaar te krijgen. Met name in
het Noorden hebben we er al behoorlijk wat nieuwe sponsors bij weten te vinden, iets waar we erg
blij mee zijn. Ook in het Zuiden verlopen de gesprekken voorspoedig en hebben we ook al een
paar nieuwe sponsors aan ons lijstje toe kunnen voegen. Als u nog niets van ons hebt gehoord,
maakt u zich geen zorgen , binnenkort zullen we contact met u opnemen om een afspraak te maken.
Tussen de bedrijven door is Kevin ook weer fanatiek aan het sporten geslagen. Samen met broer
Dennis hebben ze een crossparcours uitgezet in de bossen. Dit is een parcours waar ze rennen en
krachttraining tegelijk worden uitgevoerd. Ze komen dan ook gesloopt van deze training terug !
Ook de fanclub is weer alles aan het voorbereiden voor het komende seizoen.
Als je ook het komende seizoen betrokken wilt zijn bij het wel en wee van United Gebben Racing,
meld je dan weer aan voor de Fanclub. Komend seizoen zal er op de motor ook een sticker van de
fanclub komen, zodat je als lid extra in het zonnetje word gezet. Het aanmeldformulier komt in een
aparte mailing van de fanclub.
We zijn druk doende om de website weer een frisse nieuwe look te geven. Dit zal geleidelijk gebeuren , omdat we nog geen nieuwe foto’s e.d. hebben.
Dan wensen we iedereen nog een sportief en gezond 2013! Dat het een mooi racejaar mag worden
voor iedereen!
Groetjes United Gebben Racing.

