
 

                                    

                                     

Race 4 : (16 juli)   

 
Dit evenement bestaat uit twee dagen. Zondag trainen en maandag de wedstrijd.  
Op zaterdag komen we aan en hebben we in onze box Randy en Chris staan ook Marcel zuurbier 
staat deze zaterdag in de box. 
 
Randy en ik besluiten om de zondag te gebruiken om een beetje van elkaar te leren.. Nou ja Randy is 
aan het spelen en pompt er gewoon 48ers uit. En ik heb besloten om mijn vertanding toch weer 
terug te zetten naar hoe het stond. Aan het einde van de dag krijg ik nog wel een bruikbare tip (welke 
ik dondergoed wist) dus werk aan de winkel.  
Marcel rijdt die dag hele knappe 46ers.  
 

Kwalificatie: 

Te druk met tijden dus alles uitgezet. 
 

Race 1:  

We starten als 11de en het plan is proberen 1 voor 1 de 
rijders voor me binnen te halen. Concentratie, de rode 
lichten gaan aan, de toeren omhoog…. Rode lichten uit 
BAM, weg wezen! Mijn start is redelijk, maar zoals vaak 
komt Roy mij met de start voorbij. Zij aan zij gaan Frank 
Bremer en ik, de Haarbocht in, ook ossenbroeken door. 
Bij de strubbe, weet ik Roy terug te pakken. Omdat we 
allemaal ruskenhoek tegelijk in willen, moet ik hem te wijd 
insturen en kom daardoor niet goed uit. Roy, haalt me 
weer in.Bij Mandeveen, weet ik hem buitenom te drukken 
en kan dus goed op het gas bij duikersloot. Inmiddels is er 
een behoorlijk  gaatje naar de mannen voor me. Maar deze 
weet ik redelijk vlot weer dicht te rijden. Aankomende bij 
strubbe kan ik Bob te Booij inhalen en focus ik me op de 
volgende. Gerrit jan vd leek is de volgende en die weet ik 
bij stekkenwal in te halen. Gerrit jan remt me bij de GT 
weer uit en zit weer voor me. Mijn exit is beter en ik weet 
voor de haarbocht er weer voor te zijn. Inkomende 
ossenbroeken probeert Gerrit me weer voorbij te komen, 
loopt hierdoor alleen erg wijd en drukt mij helemaal naar 
buiten… aaahhhhh shit. Hierdoor komen Jacob Pijper en Jurgen Slootjes me voorbij. Ook Gerrit jan is 
me voorbij. Hiervoor hadden we niet zo hard geknokt!. Oke, herpak jezelf… ik weet Gerrit Jan weer in 
te halen en maak jacht op Jacob Pijper en Jurgen. Jurgen en Jacob wisselen voor mij ook 1 x van 
positie. Uitkomende strubbe is de exit van Jacob niet optimaal en ik weet voor ruskenhoek, hem 



voorbij te steken. Oke, nu op weg naar de volgende! Terwijl ik jaag op Jurgen is Jacob mij door de 
ramshoek gevolgd. Helaas tijdens het aanremmen bij de gt is hij gevallen vlak achter mij. De race 
word afgevlagd omdat er door nog een andere valpartij code 60 is gekomen. Na de race moest ik bij 
racecontrol komen ivm de valpartij achter mij. Race control heeft de beelden bekeken vanaf 
uitkomen ramshoek en betitelde de valpartij als een race accident. Beide coureurs valt niks te 
verwijten. 
 
Snelste ronde 1.51.7 

Race 2:  

Mijn start is oke! En we zijn gretig want er zat zeker meer 
in als we naar race 1 keken. Wederom ga ik samen met 
Frank Bremer de eerste bochten door. Dit keer weet ik 
Frank en Rudi Haan te pakken voordat we het rechte stuk 
opgaan richting rusken. De ruskenhoek is minder druk dan 
bij race 1. Hierdoor kom ik er goed doorheen. ik kattepult 
me richting jaivy, en wil hem er bij stekkenwal naast 
zetten. Jaivy houd de snelheid vast, en ik kan er dus niet 
onderdoor. Jammer, verkeerd ingeschat. Hierdoor moet ik 
in de remmen, en loop wijd in de stekkenwal. Op dat moment komen er diverse mensen voorbij… 
Shit, ik rij het gaatje weer dicht. Helaas, kan ik deze race geen vuist maken zoals ik zou willen. Tony 
Dijkstra weet ik nog voorbij te steken. Maar word zelf ingehaald door Jurgen later. Als ik probeer om 
weer aan te zetten, merk ik dat het niet gaat zoals ik zou willen. De rondetijden kakken ook in, en ik 
weet ternauwernood Kay Koemeester achter me te houden. Welke duidelijk aan het versnellen was 
terwijl mijn rondtijden langzamer werden? 
 
 
 
Ryan en Saskia bedankt voor jullie hulp! 
Hanne en Kees van Hees bedankt voor de goede zorgen. 
  
sponsors Bedankt voor het vertrouwen.  
 

 
Sponsors van seizoen 2018: 
Verkeersschool vd Haven   

Verkeersschool Kees vd Haven  

Foeke de Jong financieel advies                    

Tankstation / Garage Eegdeman       

Motorshop de Mammoet                         

Dutch Dutch Design                               

Bos V8 Supercars                              

Auto schade service waddinxveen 

Autoservice Elbert 

Pannenkoe 

Racecracks 

Richard Proost Sport 

Bouwbedrijf de Winter 

Need 4 speed fotografie 

Food 2 be fit 4 life  

 

http://www.vd-haven.nl/
http://www.keesvanderhaven.nl/
http://www.foekedejong.nl/
http://www.garage-eegdeman.nl/
http://www.motorshopdemammoet.com/
http://www.dutch-dutch.nl/
http://www.v8supercars.nl/
http://www.v8supercars.nl/
http://autoschadeservicewaddinxveen.nl/
http://www.autoservice-elbert.nl/
http://www.pannenkoe.nl/
https://www.racecracks.nl/
http://richardproostsport.nl/
http://www.bouwbedrijfdewinter.nl/gouderak/
http://fitclub24gouda.com/

