
2 klassen hoger en 2 keer een tweede plaats in de regen.

Raceverslag ZAC op Zandvoort 19-05-2003.

Zondag 18-05-2003.
16:00 uur.
Met de volledig bepakte bus waren Erik Nijkamp en ik op weg naar het circuit van Zandvoort.
Het leek mij het beste om de avond voor de races al op het circuit te overnachten zodat ik niet
op de racedag zelf om 3 uur ’s-morgens mijn bed uit zou moeten om op tijd in Zandvoort te
zijn. Mijn door DRECO gemaakte sleutel (party) tent was inmiddels ook klaar zodat we daar
mooi in konden overnachten.

20:00 uur.
Op het circuit aangekomen zochten we ons een plek op het paddock 2 terrein. Stroom en
water hadden we in de beurt. Het waaide wel een beetje maar dat schijnt normaal te zijn op
Zandvoort. Eerst de tent op zetten.
Frame opbouwen, dak erover, windvlaag erbij, Erik en ik beide aan het frame hangen en als
resultaat twee steunpoten van het frame krom en de tent bijna op het circuit.
Na twee uur aan het prutsen met die tent, waarbij we het circuit wel drie keer zijn
rondgelopen op zoek naar stenen om het tentzeil enigszins vast te kunnen zetten, vonden we
het wel mooi geweest. Nu was het tijd voor het avondeten. De wegwerp barbeque in de tent
gezet, buiten waaide het te hard, en de fik erin, het vlees erop en we zien niks meer.
De hele tent vol met rook. Dan maar naar buiten met die barbecue. Door de wind was die
echter zo uit zodat ons avondmaal bestond uit stokbrood met salade een stuk worst en een glas
Hertog Jan.

23:30
Het wordt tijd om te gaan slapen.
De hele nacht storm, wapperende tentzeilen en een snurkende Erik Nijkamp.
Al met al een effectieve nachtrust van één uur. De volgende keer toch maar een caravan mee.

Maandag 19-05-2003.
06:00 uur.
De wekker gaat af en na een heerlijke nachtrust douchen en de bus uitpakken.

07:00 uur.
De Inschrijving en technische keuring.
Omdat ik de vorige keer de twee wedstrijden in de S0 gewonnen heb besloot ik om me dit
keer in de S1 in te laten schrijven. Zoals jullie weten heb je bij de ZAC een klasse indeling
naar ronde tijden. De SO is de “opstart klasse” en de S3 de allersnelste. De S1 en de S2 zitten
er tussenin. De S1 leek mij de volgende logische klasse om in verder te gaan.



09:00 uur.
Vrije traing S1 klasse
De eerste twee rondjes achter de marshal aan en daarna rustig het gas erop.
Ik had er een setje nieuwe Pirelli Super Corsa’s onder zitten die weliswaar lekker op
temperatuur waren gehouden door de bandenwarmers, maar ik deed het toch maar even rustig
aan. De banden moesten eerste ingereden worden.
Na een aantal ronden het circuit even weer leren kennen en de banden ingereden te hebben het
gas erop, foto 1.

Foto 1, de eerste rondjes op het circuit.

Alles ging goed totdat ik, voor mijn gevoel, te hard op de tarzanbocht af ga. Op de een of
andere manier denk ik het niet te kunnen halen en ga recht door de grintbak in. Waarschijnlijk
had ik mijn hoofd er niet helemaal bij want ik kon hem nog makkelijk halen.
De motor netjes onder controle gehouden in de grintbak en weer door gereden.
Na een rondje de banden schoon te hebben gereden stond ik weer op scherp.
Het gas ging er nu goed op. In de tarzanbocht had ik echt alles aan de grond. De steps, de
uitlaat, mijn laars, mijn kneeslider en mijn kuipwerk. Tot mijn grote spijt is het logo van
Autoschade Boerma en CQ reclame al bijna helemaal weggesleten.
Al met al toch nog lekker gereden.



09:40 uur.
Tijdtraining S1 klasse.
Inmiddels waren Douwe en Emile ook gearriveerd en had ik de club die er de vorige keer ook
bij was bijna compleet.
De tijdtraining verliep goed. Ik heb geen fouten gemaakt, de banden waren goed ingereden en
ik had geen last meer van de slechte nachtrust. Vanaf het eerste moment heb ik het gas erop
gezet en dat voelde zeer goed.
Het enige probleem waar ik tegen aan begin te lopen is een gebrek aan grondspeling. Ik in
sommige bochten zo plat dat de motor niet verder kan. De uitlaat, het kuipwerk en de stepjes
zitten in de weg. Dit is bijvoorbeeld voor de stepjes eenvoudig op te lossen door deze hoger te
zetten. De motor op zich is al hoger gezet en kan niet nog hoger. Mijn rijstijl aanpassen kan
ook enig soelaas bieden maar ik ben bang dat er geïnvesteerd moet worden in de achter
vering. Dit betekent een beter monoschock (achtervering) welke niet goedkoop is.
Dit zal waarschijnlijk pas volgend seizoen gaan gebeuren want inmiddels heb ik het einde van
mijn budget in zicht.
Snelste tijd 1:14.852
Dat betekent bijna 2 seconden sneller dan de vorige race. Niet gek voor de tweede keer op
Zandvoort.
Bij het ophalen van de tijden bleek vervolgens dat ik over geplaatst werd naar de S2 klasse.
Dus een promotie van twee klassen ten opzichte van de race op 20-04.

13:35 uur.
Tijdtraining S2 klasse.
Een voordeel van de overplaatsing was dat ik nog een tijdtraining kon doen, nu die van de S2
klasse. Dus in plaatst van twee trainingen op een dag had ik er drie.
Inmiddels hadden ook mijn vader en mijn zuster zich bij de supporters gevoegd.
De training ging goed op een kleine “whobble” (een soort onrust in het frame en de vering)
,bij het in gaan van de Hugen Holz bocht, na. Volgens de toeschouwers was het behoorlijk
heftig, ik heb er zelf niet zoveel van gemerkt eigenlijk.

Uiteindelijk stapte ik met een goed gevoel van de motor en had ik het idee dat ik behoorlijk
snel gereden had.
Snelste tijd 1:14.583
Weer een snellere tijd. Dit keer 0.3 seconden sneller en een derde plaats in de start opstelling
in de S2 klasse. Alles verliep naar wens.



14:00 uur.
De hemel gaat open.
Het sputterde al een beetje het afgelopen half uur maar toen ik de motor net weer bij de tent
had gezet ging het mis. Nu begon het echt te regenen.
Wat te doen; de regenbanden (standaard straat banden eronder) of de droog weer banden
eronder ?
Ik heb toch maar besloten om de regenbanden eronder te zetten.
We zaten met 7 man, een motor, 4 banden, gereedschap, stoelen etc. in een tent van 3 x 4
meter waar het water onderdoor liep en we moesten banden verwisselen.
Ik was eigenlijk de enige die wist hoe het moest en de anderen hielpen, zo goed en zo kwaad
als het ging, mee.
Ik heb in die 40 minuten meer gezweet als de hele dag racen bij elkaar.
Om 14:40 uur hadden we de motor weer klaar.
Nog even wat drinken en dan naar de pits.
Daar aangekomen bleek dat ik nog minstens 20 minuten langer moest wachten omdat het hele
programma verzet was i.v.m. met de regen.

15:20 uur.
Race 1.
Eerst twee opwarmrondes achter de marshall waarin ik mooi even de gelegenheid heb om de
natte baan te verkennen. Op sommige stukken is het behoorlijk glad, eventjes te veel gas en
de achterband gaat slippen en glijden.
Door de regen zijn er veel rijders afgehaakt en bleven we met een groep van 11 rijders over.
Normaal gesproken stond ik op de derde plaats maar doordat de nummers 1 en 2 verstek
hadden laten gaan stond ik helemaal vooraan.
Het licht op rood. Twee seconden wachten. GROEN !!, foto 2.



Foto 2, de regenstart.

Beheerst het gas erop. Ik voel de achterband niet spinnen. Uiteindelijk volgas doorgaan.
Bij het ingaan van de tarzan bocht lig ik nog steeds eerste. Totdat op het laatste moment er
een groene kawasaki tussenduikt. Shit denk ik, dat is niet zo best. De Kawa gaat er heel
langzaam vandoor. Een paar ronden rijd ik op een vaste kleine afstand van de Kawa.
Ik weet steeds beter waar ik sneller kan gaan en waar het oppassen is. Vooral bij het uitkomen
van de Hunserug bocht en de Kuhmobocht wil de achterkant nog wel eens een stapje opzij
zetten. Langzamerhand loop ik weer in.
Opeens duikt er een R1 op en gaat mij en de Kawa voorbij. Met z’n drieën zetten we de strijd
voort. Een ronde of twee zitten we vlak achter elkaar.
Op een gegeven moment bij het ingaan van de Tarzan bocht ligt de Kawa nog maar twee
meter voor me. Bij mezelf denk ik dat ik hem deze ronde wel te pakken krijg.
Opeens valt de man met de groene Kawa vlak voor m’n neus terwijl ik net de Tarzan bocht in
duik. Zijn motor glijdt de grindbak in en hij ligt precies in mijn lijn. Ik zie de man nog
enigszins angstig naar mij en mijn motor kijken. Ik probeer vooral niet in een reflex te
remmen maar behandel de remhendel met respect. Ik minder genoeg vaart om de gevallen
rijder te kunnen ontwijken. Dat ging dus weer goed maar het gaat wel een beetje tussen je
oren zitten moet ik eerlijk toegeven. De R1 op de eerste plaats was al aan het uitlopen en door
dit voorval was hij er echt vandoor, die kon ik niet meer inhalen.
Dit betekende dus dat ik tweede lag met veel ruimte voor me en ook achter me.



De laatste ronden veilig uitgereden en een tweede plaats binnen gesleept.
Mijn tweede ZAC ooit, twee klassen hoger gereden, voor het eerst in de regen geracet en een
tweede plaats gehaald. Ik was daar behoorlijk tevreden over

16:50 uur.
Race 2.
Dezelfde start procedure.
Weer regent het. Het ligt gaat op GROEN ! Ik geef behoorlijk gas en duik als eerste de
Tarzanbocht in.
De man met de groene Kawa was er trouwens ook weer bij. Een echte bikkel !
Na het uitkomen van de Bosuit bocht gaat dezelfde R1 mij weer op het rechte stuk voorbij.
Ik blijf redelijk dicht achter hem hangen. De daarop volgende ronden leer ik steeds meer van
hem. In het begin duik ik met dezelfde snelheid de bochten in als hij doet. Voor de start had ik
al even naar zijn banden gekeken en hij reed nagenoeg op dezelfde banden als ik. Dus wat hij
kan, kan ik ook. Echter bij het uitkomen van een paar bochten en dan voornamelijk de Bosuit
loopt hij bij mij weg. Wat ik ook probeer het lukt mij niet omdat sneller die bochten uit te
komen. Mijn achterband lijkt sneller te spinnen. Misschien komt dat omdat hij met zijn R1
wat meer op koppel kan rijden dan ik met mijn GSXR750. Ik probeer het wel maar na een
bijna highsider in Kuhmo bocht besef ik, dat is de grens.
Mijn bochtensnelheid daar in tegen is stukken beter dan in race één. Ik ga later in de remmen,
vooral na het rechte stuk en ga er met een hogere snelheid door. Heel langzaam loop ik op de
R1 in. In de voorlaatste ronde rem ik voor de Tarzanbocht weer later en duik vlak achter de
R1 de bocht in. De R1 een wijde lijn ik een krappe lijn. Naast elkaar komen we de
Tarzanbocht uit. Op naar de Gerlachbocht. Beiden zetten we het gas erop en rijden we
waarschijnlijk op de grens. In de Gerlach heb ik de binnenbocht en de R1 de buitenbocht, we
gaan nog steeds gelijk op. De Hugenholz duiken we bijna tegelijk in, ik dacht dat ik iets voor
lag. De R1 echter heeft nu de binnenbocht dus moet ik met een hoger snelheid de buiten bocht
nemen. Ik wil een versnelling terug schakelen maar de versnellingsbak werkt niet echt mee of
ik deed het niet goed in alle spanning, in ieder geval een hoop gevloek vanuit mijn helm.
Feit is wel dat het achter wiel even blokkeerde en ik mijn momentum kwijt was. De R1
ervandoor maar ik had hem nog wel in het vizier. Maar met 1 ½ ronde te gaan kon ik er echter
niet meer bij. Weer een tweede plaats dus. Ik was niet ontevreden maar ook niet tevreden
want ik denk dat ik de R1 wel had kunnen hebben.
Al met al weer een tweede plaats. Achteraf hoorde ik van mijn “supporters” dat het een zeer
spannende en leuke race was en dat ze hebben staan springen en juichen toen ik de R1 bijna
voorbij was. Dat is toch wel leuk en motiverend om er een stel vrienden bij te hebben die je
ondersteunen en aanmoedigen. Bij deze, jongens nog bedankt voor de ondersteuning en hulp.
Uiteraard hebben ze een pilsje van me gehad.



17:45 uur.
Prijsuitreiking.
Nadat we in een record tijd alles hadden afgebroken en weer in de bus hadden gestopt, er
kwam namelijk weer een enorme hoosbui aan, gingen we naar het restaurant voor de prijzen.
Onder het genot van een heerlijk koel pilsje werden de prijzen uitgereikt.
In de totaal stand van de S2 klasse (twee races opgeteld) stond ik op de tweede plaats met 25
punten. Dat waren er 3 te weinig ten opzichte van de eerste plaats.
Ik ging dus weer naar huis met een prijs en een bos bloemen voor mijn vriendin.

Ik vond het ondanks de zeer korte nachtrust, het slechte weer en de behoorlijk inspannende
dag weer een geslaagde ZAC dag en verheug me al weer op de volgende. De 4-uurs
endurance op 8 juni.

Erik, Douwe, Ide, Gertwin, Emile en Lenie, sponsors en 25 euro-leden bedankt voor de
aanwezigheid en/of de ondersteuning
Tot de volgende keer en de groeten,

Albert van der Velde.
Vracing


