
RW Racing GP in 2022 met  
Barry Baltus en Zonta van den Goorbergh
RW Racing GP is verheugd haar rijdersbezetting voor komend seizoen te kunnen 
presteren. Het enige Nederlandse Grand Prix Team zal in 2022 aan de start  
verschijnen in de Moto2 klasse van het MotoGP wereldkampioenschap met  
Barry Baltus en nieuwkomer Zonta van den Goorbergh.

Het Nederlandse RW Racing GP is verheugd aan te kunnen kondigen dat men voor  
de komende twee seizoenen overeenstemming heeft bereikt met Zonta van den  
Goorbergh om voor het team uit te komen in de Moto2 klasse van het MotoGP  
wereldkampioenschap. De jonge Nederlander wordt in 2022 de nieuwe teamgenoot van  
Barry Baltus, de jonge talentvolle Belg die vorig jaar een tweejarige overeenkomst sloot  
met het team.

De momenteel nog 15-jarige Van den Goorbergh komt over vanuit het FIM Moto3 Junior  
World Championship en zal komend seizoen in de kleuren van RW Racing GP zijn debuut  
gaan maken als Grand Prix coureur. Een grote, uitdagende maar weloverwogen stap,  
waar zowel het team als ook de coureur volledig achterstaan. Het seizoen 2022 zal voor  
Van den Goorbergh een leerjaar worden, vandaar dat er gekozen is voor een tweejarige  
overeenkomst.

Zonta van den Goorbergh:  
“De ‘Road to MotoGP’ is een kruising verder! Een paar jaar geleden ben ik deze weg  
ingeslagen en van European Talent Cup (ETC) naar het Junior WK Moto3 doorgegroeid.  
Nu mag ik de volgende grote stap maken en wel als Grand Prix coureur in de Moto2 klasse  
bij het Nederlandse RW Racing GP!
Achter de schermen is er hard gewerkt. De mensen om me heen zoals mijn ouders, mijn 
sponsoren én RW Racing GP zijn er druk mee geweest om dit alles mogelijk te maken.  
Deze keuze zal voor sommigen een verrassing zijn maar gezien de mogelijkheden, de groei  
die ik heb laten zien en de ‘Road to MotoGP’ is dit een stap die bij mij past op dit moment in 
mijn carrière.
Ik heb er onwijs veel zin in – het is een uitdaging waar ik de tijd voor heb om me op voor te  
bereiden door deze winter te trainen en tijdens mijn eerste seizoen te leren. Ik krijg van het 
team de tijd om me te ontwikkelen als rijder en ik grijp deze kansen dan ook met beide handen 
aan. Het vertrouwen van het team in mij is groot en dat gevoel is wederzijds. De basis van  
RW Racing GP staat al jaren en we gaan samen doorgroeien naar een mooie toekomst!”

Jarno Janssen, RW RacingGP teammanager:  
“Het is natuurlijk fantastisch dat we onze rijdersbezetting voor 2022 kunnen presteren.  
Met Barry [Baltus] hebben we vorig jaar een tweejarig contract afgesloten, en ik denk dat 
we op dit moment tevreden kunnen zijn met de progressie die Barry elk weekend laat zien. 
We zijn ervan overtuigd dat Barry het komende seizoen nog een flinke stap kan gaan maken. 
Daarnaast zal Zonta van den Goorbergh vanaf komend seizoen het team komen versterken.  
Ik ben ervan overtuigd dat we met Zonta en zijn begeleidingsteam de juiste keuze hebben  
gemaakt om de stap te maken naar de Moto2 klasse. We kennen zijn talent en we zijn dan  
ook verheugd dat we in 2022 kunnen gaan werken met twee hele jonge talenten, een jonge 
Belg en een jonge Nederlander. Als deze kans zich dan voordoet dan denk ik dat we samen 
met onze Nederlandse partners alleen maar heel trots kunnen en mogen zijn.”
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