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Raceverslag 4-uurs endurance race
08-06-2003 Zandvoort

Op zondag 8 juni had ik de eerste endurance race van dit seizoen en tevens mijn allereerste
endurance ooit. Voor deze 4 uur durende race wordt een team van 4 rijders samengesteld die
vervolgens zoveel mogelijk ronden in een tijdsbestek van 4 uur proberen te rijden.
Het team met de meeste ronden is de uiteindelijke winnaar.

Voor de race had ik al een team van drie man bij elkaar weten te formeren, bestaande uit Hans
Meuser (S1 klasse), Rutger Luxwolda (S0 klasse) en Albert van der Velde ( S2 klasse).
De vierde rijder zou op de racedag zelf , door de organisatie, bij ons gevoegd worden.
Helaas is Hans ziek geworden en bleven dus Rutger en ik over als team.

07:00 uur
Inschrijving.
Nadat ik de nacht ervoor bij Douwe Kliphuis in Haarlem heb kunnen overnachten zijn
Douwe, die zo langzamerhand mijn vaste steun en toeverlaat begint te worden tijdens de
races, en ik om 06:30 uur vertrokken richting het circuit van Zandvoort.
Daar aangekomen bleek er al een behoorlijk aantal deelnemers aanwezig te zijn.
Het werd al lekker warm en het zonnetje begon al goed te schijnen. Dit zag er ondanks de
slechte voorspellingen goed uit.
We hebben de bus geparkeerd en vervolgens de motor uitgeladen. Op naar de inschrijving en
de technische keuring.
Bij de inschrijving stond ik naast een jongen, Marco, die nog geen team had. Ik vroeg hem
welke klasse hij reed en het bleek een S3 (snelste klasse) rijder te zijn. Zijn snelste ronde tijd
was 1:14.5 en daarmee was hij net zo snel als ik de vorige race. Hij reed echter al drie jaar en
ik had nog maar twee race dagen achter de rug. Marco heeft zich bij ons team gevoegd en
daarmee waren we compleet.

08:00 uur
Opbouwen
Tussen 8 en 9 uur hadden we als team de tijd om onze spullen in pits te stallen en de
voorbereidingen te treffen. Zie figuur 1.
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Figuur 1, het opbouwen in de pits.

Alle motoren werd op een rij gezet, benzine voorraad geplaatst, gereedschap klaar gezet,
afdak met het door CQ reclame bestickerde Vracing logo opgezet, zie figuur 2, en de
afspraken voor de race zelf werden doorgenomen.
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Figuur 2, de paddock tent en een aantal motoren.

09:00 uur
De eerste training
Elke rijder had 45 minuten training tot zijn beschikking. In deze tijd konden we de vering
afstellen, pitsstops oefenen, rijderswisselingen oefenen etc., zie figuur 3 & 4.
Na het opbouwen heb ik mijn pak aangetrokken en kon vrijwel direct de baan op.
Zoals altijd is het eerst weer even wennen en rustig aan beginnen.
Na een minuut of tien begon ik steeds soepeler en sneller rond te gaan.
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Figuur 3, teamgenoten Marco en Rutger. Figuur 4, binnenkomst in de pits.

Vervolgens kreeg ik bij het passeren van de pits een geel bord te zien van Douwe, die o.a. als
pits bemanning fungeerde. We hadden dit van tevoren afgesproken en het was het signaal om
binnen te komen en te oefenen voor de transponderwissel.
De oefening liep goed en ik kon direct even wat brandstof tanken.
Vervolgens ben ik weer de baan opgegaan.
Ik begon steeds sneller te gaan. Ik merkte dit door o.a. het feit dat de achterkant steeds meer
begon te deinen en te driften. Na de eerste racedag heb ik de vering wat zachter afgesteld
omdat mijn achterband snel en ruw sleed. Door een zachtere in- en uitgaande demping in te
stellen behoud de achterband wat meer contact, hij stuitert minder snel, met het wegdek en
slijt regelmatiger. Dit bevordert de levensduur van de banden.
Een nadeel is dat de achterkant kan gaan deinen als je sneller gaat rijden. Dit merk je vooral
bij het gas geven tijdens het uitkomen van een bocht.
Ik kreeg dus signalen van de motor dat ik steeds snellere tijden aan het rijden was. Dat gevoel
had ik zelf ook al.
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Figuur 5, Circuit van Zandvoort.

Inmiddels had ik in bepaalde bochten (zie kaart figuur 5) zoals de Tarzan-, Gerlach-,Nissan-
en in mindere mate de Arie Luyendijkbocht alles al aan de grond.
De kuip, stepjes, uitlaat laarzen en knee sliders allemaal hebben ze weer kennis gemaakt met
het asfalt van Zandvoort. Achteraf vertelde Douwe mij dat hij mijn snelste ronde geklokt heeft
op 1:13.85.
Dat betekent een verbetering van 0.65 seconde t.o.v. de vorige racedag.
De ronde die erop volgde probeerde ik weer wat sneller te gaan.
Bij het ingaan van de Tarzan bocht had ik het idee dat daar nog wel tijdswinst te halen is.
De Gerlacht bocht, wat eigenlijk meer een knik naar rechts is zit ik in de tweede versnelling
tegen de toeren begrenzer aan . Vaak moet ik al over schakelen naar de derde versnelling.
Dit houdt ongeveer een snelheid van 140 km/uur in.
Ik duik de bocht in met mijn knie aan de grond en hoor de voetsteun en kuip ook over het
asfalt over het asfalt schuren. Ik denk nog bij mezelf; “ dit wordt een snelle ronde”.
In een fractie van een seconde voel ik mijn voorband wegglijden en hoor direct veel meer
schraap geluiden. De motor glijdt onder me weg en ik kom in aanraking met het asfalt.
Ik glijd op mijn rechter zijde de zandbak in. Door de weerstand van het zand draai ik om mijn
as en ga een paar keer in de rondte en de lucht in. Voor de banden afbakening kom ik tot
stilstand. De motor is door gegleden in het zand en is minstens één keer om zijn lengte as
gedraaid en op de ander kant terechtgekomen.
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Ik sta op en kijk nog enigszins gedesoriënteerd om me heen. Ik voel hier en daar wat
verrekkingen maar heb niet echt pijn. De baco’s komen er aan gesneld en even later is de
ambulance (standaard procedure) ook al aanwezig. Ik word even gecheckt of alles goed is.
Ondertussen bekijk ik de motor van een afstand en hij ziet er behoorlijk gehavend uit.
Mijn helm en gezicht zitten onder het zand, mijn pak heeft redelijk wat littekens opgelopen,
de motor ziet er in eerste instantie niet al te best uit maar zelf mankeer ik niet veel.
De baco’s nemen de motor mee en zetten hem veilig weg. Ik raap mijn rechter remhendel uit
de zandbak en loop terug naar de pits. In de pits kijkt iedereen je aan en vraagt of het goed is,
zie figuur 6.

Figuur 6, in de pits na de schuiver.

Douwe, Rutger en Marco komen er direct aan gelopen. Ze waren al bang dat er wat gebeurd
was omdat ik niet achter de pacecar aan naar binnen ben gekomen.
Ik ga eerst even zitten en neem wat te drinken. Tot die tijd kom je eigenlijk niet tot rust omdat
er teveel mensen om je heen zijn en je van alles vragen. Nu realiseer je wat er gebeurd is.
Ik begin ook meer last van fysieke ongemakken te krijgen. Blijkbaar toch meer verrekt dan in
eerste instantie gedacht
Na een minuut of tien hebben we de motor opgehaald en eens goed bekeken. De rechter
rempomp is afgebroken en kan niet direct vervangen worden, ondanks alle hulp van de andere
teams. Het kuipwerk heeft aardig wat schade, de uitlaat is ingedeukt en krom, zie figuur 7.
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Figuur 7, de gehavende motorfiets.

Het frame kan ik nog niks over zeggen, daar moet Motorcenter Hoogezand eerst even naar
kijken.
Een ding is wel duidelijk ik kan vandaag niet verder rijden.
Inmiddels is het heel erg gaan regen en onweren. We schuilen met zoveel mogelijk mensen
onder onze tent en wachten tot het weer verbeterd. Ook Emile en Dennis zijn gearriveerd
maar die komen eigenlijk voor niets want ik kan de baan niet meer op. Volgende keer beter.
Zodra het weer opknapt pakken we de bus weer in en ik vertrek weer richting Winschoten.



V racing
Bilderdijkstraat 18
9673 GE Winschoten
The Netherlands
Tel; +31(0)597-412034/412252
Mob; +31(0)6-15094531
Fax; +31(0)597-420494
e-mail; info@vracing.nl
Website; www.vracing.nl
Bank accountnr.; 442365160

8

Inmiddels ligt het kuipwerk bij de spuiter en lijkt het erop dat er geen onoverkomelijk schade
is. Bij deze wil ik Boerma Autoschade en CQ reclame bedanken voor hun medewerking.
De motor staat inmiddels bij motorcenter Hoogezand. Er moet een nieuwe rempomp op en
een nieuwe rempedaal (voetrem). Het subframe moet recht gezet worden en er zijn wat
kleinere reparatie werkzaamheden. Al met al valt het nog mee maar het is zeker weer een
aanslag op mijn zeer snel slinkende budget.
De race gepland op 16 juni kan ik nog niet weer meedoen dus de eerst volgende race wordt
die van 4 juli op het, voor mij onbekende, circuit van Zolder in België.

Sponsors, 25 EURO leden bedankt voor de support. Douwe, Emile en Dennis bedankt voor de
ondersteuning op het circuit.

Groeten,

Albert


