
Na een gedwongen
seizoen in het EK.

krijgt de spectaculair
rijdende Jamie

Robinson dit jaar
wél starttoelating

van de IRJA
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DOCSHOP TEAM

D
ocshop heeft het afgelopen
decennturn altijd al min of meer

als een vreemde eend in de
Nederlandse wegrace•vijver rondge-
zwommen. Zowel op nationaal als EK-
en WK-nivo heeft het Gelderse race•
team al het nodige meegemaakt' de
kroniek van het Docshop Ractng Team
is bijna een kopie van een aflevenng
uit Goede Tilden, Slechte Tijden.
Kompleet met de medische wereld als
herkenbaar raakvlak (Docshop is
immers een internationale fabrikant
van allerlei medische produkten) en
een scenarjo dat net als dat van GTST
bol staat van kommer en kwel, afge•
wisseld met bloemen en bonbons.
Ondanks het nog steeds ontbreken
van een eerste GP-overwinning heeft
Docshop zonder meer een stempel ge-
drukt op de Nederlandse racerij. Toch
wordt er heel verschillend gedacht
over
sponsor Henk van Asselt. Hij steekt
veel geld in de sport. dat is duidelijk.
maar de kntikasters fluisteren dat alle
konfliktsltuat•es het gevolg zijn van het

van Van
Asselt. En juist een belangrqke barnère
vormen tussen enerzijds de zware fi•
nancje•le inspanningen en anderzqds
het tot nu toe tevergeefs nagestreefde
GP.sukses.

Professioneel hobbyisme
De egenzjnngge koers die Henk van As-
selt de afgelopen jaar met het
Docshop Raong Team heeft gevaren en
het vnl unteke fest dat de financiën om
het raceteam levensvatbaar te houden
ogenschijnlijk een detarl van onderge-

soort van professioneel hobbyisme wel
te verstaan. Aan de andere kant is een
zakelijke aanpak noodzakelijk voor het
behalen van suksessen. Vandaar ook
dat ik de organisatie van het Docshop
Racing Team op een vrijwel identieke
wijze heb neergezet als de zakelijk op-
zet van Docshop als multinational. Om
in konkrete cijfers te spreken: het tota-
Ie teambudget van Docshop bedraagt
dit jaar ruwweg drie miljoen gulden.
Van dat totaalbedrag wordt ongeveer
30% gerealiseerd via de IRTA-inkom-
sten en tv-coverage. Nog eens 50%
wordt gedekt door sponsors en zelf
pas ik de ontbrekende som bij, die
overblijft na aftrek van alle kosten. PR-
manager (en voormalig CP-coureur)
Stefan Prein is wat dat betreft een
gouden aanwinst voor het team. Hij
heeft zoveel kontakten en relaties, dat
ik hem dit jaar in staat acht om het
„zwarte gat" in het totaalbudget te
dichten. Vaak gaat het alleen maar om
one-event-sponsors, die er enkel be-
lang bij hebben om tijdens de thuis-
Crand Prix in de picture te komen.
Maar alle kleine beetjes samen vormen
wel een groot geheel. Vergeet de fa-
beltjes dat Henk van Asselt konstant
zijn geld op de verkeerde paarden
heeft gezet dus snel!"

Weinig Nederlanders
In 1986 maakte Docshop zijn nationale
entree met Gerard van der Wal en
Hennie Boerman in de 250cc en 500cc
en trad Docshop ook meteen aan in
de internationale 125cc-GP-arena met
de Belg Olivier Liegeots. in de daarop-
volgende jaren passeerden een lange
lijst van bekende en minder bekende
namen de revue. Opvallend is echter
wel dat het aantal Nederlandse Doc-
shop•coureurs uiterst beperkt is geble•
ven. De Nederlandse mentaliteit past
met in mon gedachten over hoe een
team moet funktjoneren. Met uitzon-
dering van Patnck van den Goorbergh
moet ik er wel aan toevoegen, want
met Patnck heb ik steeds uitstekend
kunnen samenwerken. Enerzijds heeft
men hier de mond vol over de gebrek-
kige professionaliteit, maar als je dan
met over de vorm, maar over de in-
houd begint te praten. dan merk je bi]
vnjwel alle Nederlandse topcoureurs
dat het racen op Zich egenliJk op de
allerlaatste plaats komt. Men wil een
dik satans. een leuk huts, een moote
sportwagen en als het even kan ook
nog een spetter van een vnendn.
want dat hoort er klaarblijkelijk alle-
maal bij. En racen? Ach ja. als het per
se Geef mu dan maar de tradi-
bonele Engelse instelling. Een verroest
hok van een bestelwagen. amper ge-
noeg geld om te overleven. laat staan
om te racen. maar wel gaan! Mis-
schien ts het wel ouderwets om zo te

denken, maar het is 
in 

wel 
Nederland 

de vechters-
jaren-mentaliteil waar ik 

lang tevegeefs naar heb gezocht!"

Gelijkwaardige Japanners
Met een teambezetting van dertig

man, die uit maar liefst zeven verschil-

lende nationaliteiten is samengesteld, is

het Docshop Racing Team zonder meer

het meest internationaal getinte GP-

team: Japanners, Duitsers, Britten, Bel-

gen, Fransen, Italianen 
van Asselt 

en Nederlan-
de voor deders. Als ik Henk 

hand liggende vraag stel hoe hij er in

hemelsnaam in slaagt om tussen zoveel

spirit en een foutloos samenwerkings-

verband te scheppen, antwoordt hij:

„Door veel te praten en vooral ieder-

een een strikte verantwoordelijkheid

toe te kennen." Ter verduidelijking

toont hij een computer-uitdraai van de

organisatie-struktuur, waarop de gespe-

cificeerde taakverdeling van iedereen

binnen het Docshop-team valt af te Ie-

zen: Noboru Ueda en Akira Saito zijn

de 125cc-rijders. Jamie Robinson maakt

zijn GP-debuut met de Aprilia van de
met racen gestopte Patrick van den

Goorbergh (die als teamadviseur van

Jamie Robinson optreedt).

Beate Wellman, de vrouw van Henk

van Asselt, runt het Docshop-team bij

zijn afwezigheid. Stefan Prein neemt de

PR en de sponsoring voor zijn rekening.

Olivier Liegeois is de chef-monteur. Da-
rio Pietroniro. de broer van voormalig
GP-coureur Lucio Pietroniro, is de mon-
teur èn het klankbord voor Noboru
Ueda (die vloeiend Italiaans spreekt). En

Greg Barnes is aangesteld als road-
manager. Voeg daar nog een handvol
monteurs en catering-personeel aan toe

en 'e hebt ruw samengevat de organi-
sabe van het Docshop Racing Team.
„Zo op het eerste zicht zou je kunnen
veronderstellen dat met zoveel natio-
nalitelten onoverkomelijke kommuni-
katheproblemen dreigen te ontstaan",
vervolgt Van Asselt. „Zeker als het om
ingewikkelde technische problemen
gaat Dat hebben we ondervangen
door een standaard multjple-choce-
vragenlijst op te stellen dje door de riJ•
der in kwesue enkel maar bevestigend
of ontkennend dient te worden beant-
woord. Na elke tranngssessi:e wordt
met de betrokken ryder dje yes-no-
vragenlijst routineus afgewerkt. Dank

de jarenlange ervanng van onze
monteurs weten zij preoes welke tech-
ntsche wvuongen er dienen te worden
uitgevoerd. Het klankt misschien een
beetje qmpltsusch. maar 'n de praktijk
werkt dit systeem heel doeltreffend."

Diskriminerend
Desalniettemin strookt de vastomlijnde
duidelijkhed op paper met altijd met
de dagelijkse realiteit. Het is een pu-

bliek geheim dat Oboru Ueda en Akira
Saito elkaars bloed wel kunnen drin-
ken! Het is maar zeer de vraag hoe
lang de kunstmatige vrede in het
Docshop-team bewaard kan blijven.
Van Asselt relativeert evenwel de ver-
onderstelling dat de botsende ego's tot
een onvermijdelijk konflikt zullen Jei-
den. „lk kan de redenering tot op ze-
kere hoogte wel volgen. In de Japanse
samenleving is inderdaad alles gencht
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ÉÉN DOCSHOP-COUREUR
IN ELKE SOLO-KLASSE

schikt belang zijn, hebben in de loop
der tijd het nodige stof doen opwaaien.
„Henk van Asselt? Rare vogel. Gooit
elk jaar een stapeltje bankbiljetten in
de lucht en het maakt hem geen fluit
uit waar het neerdwarrelt/' Dat was
een wegnig flatterend kommentaar van
een kollega•journahst toen tijdens de
IRTA-testen op Jerez het reilen en zei-
len van het Docshop•team ter sprake
kwam. Als ik Henk van Asselt een paar
weken later in het Arnhemse Docshop-
kantoor met zijn imago van rijke ex-
centnekelsng • dte toevallig de racerij
als hobby heeft gekozen • konfronteer,
galmt Zijn bulderende lach door de
lege vergaderzaal. waar dit interview
plaatsvindt. „Eigenlijk raakt het mij
nauwelijks wat er allemaal achter mijn
rug wordt verteld. Trouwens. als je in
Nederland afwijkt van de gebruikelijke
platgetreden paden wat met de
sponsonng van Docshop steeds heb-
ben gedaan • zijn komphmenteuze
schouderklop'es wel het laatste wat je
mag verwachten. Vooral als, om wat
voor reden dan ook, het nagestreefde
sukses langer op ach laat wachten dan
voorz•en. Louter afgaand op de resul-
tatert ben ik de eerste om de hand In
eigen boezem te steken. Er had mis-
schien meer in gezeten, maar dat is nu
eenmaal het spannende van de racenj
Vooraf weet je nooit hoe de bal gaat
rollen. Kijk maar naar Ane Molenaar.
Het is gewoon een kwestie dat alle
stukjes van de puzzel op het jutste
ogenblik elkaar moeten passen. La•
ten we het zo stellen: negentig pro-
cent van min betrokkenhod bg de
raceriJ ts inderdaad puur hobby, een

op individuele kompetitiviteit. Geen

enkele Japanse coureur zal dan ook
een gelijkwaardige konkurrent binnen

zijn eigen team dulden. Een konkreet
voorbeeld van die machtstrijd is ex-
wereldkampioen Sakata, die geen en-

kele Japanse toprijder naast zich tole-

reert. Voorafgaand aan de

kontraktuele verbintenis hebben we

Ueda en Saito duidelijk gemaakt dat

ze beiden gelijkwaardig materiaal krij-

gen en dat het welslagen van de hele

operatie staat of valt met hun onder-

linge samenwerking. Tijdens dat uren-

lange gesprek heb ik getracht duidelijk

te maken dat boven alles het eind-
resultaat vooropstaat en dat een intern

konflikt alleen maar in hun nadeel kan

werken' "

Op de vraag hoe Van Asselt de gevol-

gen inschat van de nieuwe reglemen-

ten omtrent de gewichtsltrniet van de

125cc-machines antwoordt hij: „Wat

mij meer zorgen baart zijn de vijftien

minuten die de 125cc-klasse per trai-

rung heeft moeten inleveren. In de

praktijk betekent dit dat we maar drie

in plaats van Vier uur kunnen tranen.

Dat is bijzonder weinig om alle instel-

mogelijkheden uit te proberen en bo-

vendjen ook nog een snelle rondetijd

te realiseren. Mijns inziens zou het lo-

oscher Zijn geweest om de thunder•

bikes met hun technisch gelimiteerde

en bovendien minder Ingewikkelde

techniek In trainingstijd te beperken.

Als voor de FIM alle klassen inderdaad

gel"kwaardig Zijn, waarom wordt dan

uitgerekend de GP•klasse het

slachtoffer van deze disknminerende

maatregel?"

Meevaller
Dat naast de twee Japanse coureurs in

de 125 ook de Engelse GP-debutant

Jamie Robinson uitkomt in de zijver-

blauwe Docshop-kleuren past volledig

in de brede internabonaie ambities die

Van Asselt met Docshop voor de na-

Als Henk van
Asselt voor zaken

naar het buitenland
is, koðrdineert zijn

Duitse vrouw
Beate Wellman het
reilen en zeilen van
het Docshop-team

bije toekomst heeft. De spectaculair rij-

dende Robinson had normaliter vorig

seizoen al zijn kwartliter-debuut moe-
ten maken als tweede Docshop-rijder

naast Patrick van den Goorbergh,

maar de IRTA weigerde de talentvolle

Brit een startvergunning- Vanwege dit

onvoorziene debäcle dreigde Robinson

vorig jaar in de anonimiteit van het

Europees kampioenschap te verdwij-

nen. Dank zij een schitterende over-
winning in de Engelse EK-ronde èn

een meegebracht sponsorbudget van

ruim twe en een halve ton verzekerde

hij zich van een basisplaats bij het

Docshop-team. Van Asselt beschouwt

Jamie Robinson als een meer dan we/-

kome aanvulling voor het team. -Ge-

Zien zijn snelle tijden op Jerez acht ik

Robinson zeker in staat op bij de top-

tien te eindigen in de 250cc-eindstand.
Bovendien acht ik Robinson kapabel

om binnen afzienbare tijd naar de

500cc over te stappen. In de toekomst
ambieer ik met Docshop een coureur
in elke solo-klasse: dat wil zeggen Sai-

to in de 125cc, Ueda in de 250cc en
Robinson in de halveliterklasse. Maar

dan praat Je wel over een totaalbudget

dat minstens drie keer zo hoog is als

het huidige!"
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