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AllardRacing ook in 2013 op een snelle Putoline Oil Kawasaki 
 
Almelo, 19 december 2012 - Op 10 december 2012 tekende Allard Kerkhoven voor de vierde 
maal op rij voor de Putoline Oil kleuren. Het oliemerk en de coureur vernieuwden hun contract 
en ook in 2013 zal Allard weer geheel in het geel/blauw in de Dutch Superbikes te zien zijn. 
Daarnaast is er voor 2013 ook weer gekozen voor de Kawasaki ZX10-R, samen met het Dunlop 
schoeisel lijkt dit ook voor komend jaar de beste keus. 
 
Vanaf de eerste meters die Allard ooit op het circuit maakte; van zijn eerste brommer tot zijn huidige 
motor, wordt alles gesmeerd met Putoline Oil. Samen met het merk, dat zich volledig focust op de 
motorfietsmarkt, zijn dan ook al de nodige successen behaald. Beide partijen zijn altijd op zoek naar 

verbetering en gaan graag weer een verbintenis met elkaar aan voor seizoen 2013. 
Twee jaar geleden maakte Allard de overstap naar Kawasaki’s nieuwe ZX-10R en 
2012 werd hiermee het beste seizoen voor Allard: hij behaalde een vierde positie in de 
eindstand van het Dutch Superbike. Daarnaast werden seizoen 2011 en 2012 geheel 
zonder enige mechanische schade gereden, mede dankzij de smering met Putoline Oil 
Nano Tech smeermiddelen. Dit wekt veel vertrouwen voor komend seizoen.  

 
Hoewel er momenteel geen races zijn, zit het team niet stil. Tijdens de winterperiode wordt eraan 
gewerkt om nog meer uit de Kawasaki’s te halen. Meer vermogen, meer gewicht besparen, betere 
remprestaties en sneller sturen; alles om optimaal te presteren, zodat Allard ook in 2013 weer kan 
vechten om de podiumposities.  
  
Naast hardlopen en mountainbiken heeft Allard een nieuwe hobby gevonden voor het opbouwen van 
een betere conditie, meer spierkracht en een betere motorbeheersing. En het levert ook nog veel 
plezier op! Hij heeft een 450cc crosser aangeschaft; uiteraard ook een Kawasaki, welke gesmeerd 
wordt door Putoline Oil. Allard is momenteel ongeveer elk weekend wel ergens in het zand te vinden.  
 
Allard: “Ik ben echt blij ook komend jaar weer in de Putoline Oil kleuren te mogen rijden. De 
samenwerking verloopt net zoals de olie, super gesmeerd en ik ben er erg trots op dat ze hun naam 
promoten via het team en mij. Hoewel ik nog een aantal maanden moet wachten voordat ik weer met 
de door Putoline Oil - Kawasaki dealer Hans van Wijk geleverde Kawasaki buiten mag spelen, heb ik 
er echt al ongelofelijk veel zin in.” 
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