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Zon, regen en hagel.

Raceverslag ZAC 23 september 2003
TT-circuit van Assen

Maandag 22 september
18:00 uur.

Als ik op het paddockterrein van het TT-circuit aankom, zijn er nog veel mensen aanwezig
van de, op deze maandag gehouden circuit dag. Het paddockterrein is bezaaid met een
allegaartje aan busjes, auto’s, aanhangwagens en vrachtwagens. Sommigen zijn druk doende
hun materiaal in te pakken om te kunnen vertrekken terwijl anderen de nacht zullen blijven
om de volgende dag ook mee te doen met de ZAC races.
Nadat ik de bus geparkeerd heb, bel ik Hans (Meuser) even op om te controleren waar hij op
dat moment zit (Hans moet vanuit Roermond komen). Hij vertelt me dat hij en de rest van de
familie nog wel een uurtje te gaan hebben. Ik regel alvast een pitbox en begin met het
uitpakken van de bus.
Rond 18:30 arriveert Stef de Bock, die samen met Hans en mij de pitbox deelt.
Rond 19:00 uur is het hele gezelschap compleet en heeft Connie de barbecue alweer aan
gestoken. De rest van de avond wordt er met jan en alleman gepraat over de races, de motoren
enz. Er komen wel opvallend veel mensen even bij mij langs om te kijken hoe de motor eruit
ziet na de crash op Zandvoort. Veel van de mensen hebben de crash gezien en dachten niet dat
ik op tijd klaar zou zijn voor de laatste race.
Nou moet ik wel eerlijk toegeven dat het opknappen van de motor gedeeltelijk bij
Motorcenter Hoogezand is gebeurd. Het kuipwerk is door mijzelf onder handen genomen.
Al met al heeft het toch behoorlijk wat uren (en financiën) werk gekost om de motor weer
raceklaar te krijgen voor de laatste race van het seizoen.
Hij ziet er niet meer (voornamelijk het kuipwerk) zo mooi uit als voor de crash maar is
voldoende opgeknapt om mee te kunnen racen.
Rond 23:00 uur wordt het tijd om de caravan in te duiken en van de nachtrust op Assen te
genieten.

Dinsdag 23 september
06:00 uur

De mobiel gaat af en het is tijd om op te staan.
Douchen in de op paddock aanwezige wasgelegenheden en vervolgens op naar het ontbijt van
Connie. Bij deze wil ik Connie nog bedanken voor de goede zorgen tijdens de races van het
afgelopen seizoen. Zonder haar zou de inwendige mens van de racers er aardig wat minder
goed vanaf gekomen zijn.
Om 07:00 uur is het tijd voor de inschrijving en de technische keuring. Ik schrijf me in de S2
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( op een na snelste klasse) net als Hans. De technische keuring gaat zonder problemen en de
keurmeester complimenteert me met het feit dat ik de motor nog zo snel weer klaar gekregen
heb.
Terug in de Pitbox is het tijd voor koffie en wachten we op de vrije training.

Vrije training.
De weersvoorspellingen waren niet al te best voor vandaag maar tot op heden leek het
allemaal mee te vallen. Echter vlak voor aanvang van de vrije trainingen begint het weer te
regenen. Ik heb geen tijd meer over om van banden te wisselen dus ga ik met de droogweer
banden de baan op. De 170 km/uur crash die ik op Zandvoort gehad heb was ook onder natte
omstandigheden dus ik zat niet helemaal relaxed op de motor. Tijdens de eerste training
begon het steeds harder te regenen zodat een groot gedeelte van de deelnemers van de baan
gingen.
Ik, en o.a. Hans zijn gewoon doorgereden om zoveel mogelijk meters te maken.
Ik reed als op eieren waarbij de crash door mijn hoofd bleef rond spoken.
Terug in de pitbox konden we even uitrusten en lijdzaam toedoen hoe Pluvius meer en meer
ons zat te jennen. De S3 klasse die direct na ons de baan op moest had het nog zwaarder te
verduren wat resulteerde in een aantal behoorlijke crashes tijdens de training.

Tijd training
Het weer was weer wat opgeklaard en het zag ernaar uit dat de het circuit voor 50% droog
was. Dit houdt in dat er een droog spoor van ongeveer 1 meter breed op het circuit is.
Ik laat de droogweer banden eronder zitten.
Samen met Hans sta ik weer opgesteld in de pitstraat. We worden per groep van 5 de baan
opgelaten om na één ronde achter de marshall vrijuit te kunnen gaan rijden.
Het circuit was minder opgedroogd dan ik gedacht had. Vooral de zuidlus is droog.
Echter bij het uitkomen van de Ramshoek, die in deze omstandigheden met 160 km/uur
genomen wordt (normaal + 200 km/uur), beland je ineens op een zeer nat stuk voor de GT
bocht, welke altijd als laatste opdroogt. Het is dus goed oppassen hier want je moet toch wel
weer behoorlijk in de ankers voor de GT bocht. (zie figuur 1 voor het circuit)
Tot overmaat van ramp begint het ook tijdens deze sessie weer te regen en zijn we weer bij af.
Doordat ik blijf doorrijden maak ik weer genoeg meters om met de motor in het algemeen in
het reine te komen en met de natte weersomstandigheden in het bijzonder.
Na 15 minuten regen rijden, zie figuur 2, is het weer tijd om de pitbox op te zoeken.
Achteraf bleek deze sessie de droogste sessie van de dag te worden.



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

3

Figuur 1, layout van het TT-circuit

Figuur 2, droog weer sessie ?
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Race 1
Na de lunch genuttigd te hebben, de motor in orde gemaakt te hebben (tanken, vering
aanpassen enz.) en een “hagelbui” op onze kop te hebben gehad is het tijd voor race 1.
Inmiddels zijn Ide van der Velde (Winteb) en Jan en Frans ( Huizenga modelmakers) ook
aangekomen om eens te kijken.
Het weer is wisselvallig en ik heb mijn droogweerbanden eronder.
Ik sta na de trainingen op plaats 46 opgesteld. Dit is rij 12 de tweede plaats van rechts.
Na een opwarmronde stel ik me op en zie het licht op rood staan.
Het licht gaat uit en ik geef gas. De start is goed, ik pak een aantal plaatsen en we duiken met
z’n allen de nationale bocht in. Het gaat allemaal weer goed wat met deze omstandigheden
toch wel uitzonderlijk genoemd mag worden.
Het begint weer harder te regen en het wordt er niet leuker op. Ik merk aan mezelf dat ik
gespannen rijd en de crash van Zandvoort een remmende werking op me heeft.
Ik blijf in tegenstelling tot anderen wel doorrijden in de toenemende regen en probeer bij
Hans aan te pikken. Hans is echter ronde na ronde iets sneller en loopt bij me weg.
Na twaalf lange ronden op eieren waarbij ik behoorlijk gefrustreerd raak dat het niet beter
gaat, valt de finish vlag. Dit was mijn eerste natte race op Assen en op dat moment had ik er
totaal geen plezier in maar achteraf gezien was het toch wel leuk en vooral leerzaam.
De enige manier om over een crash heen te komen, en dan vooral één die bij nat weer gebeurd
is, is op de motor stappen en gas geven.
Ik eindig op de 22 e plaats.

Race 2
Ik sta voor deze race op de 22 e plaatst opgesteld en de weeromstandigheden zijn goed.
Maar elke keer als de S2 klasse vandaag de baan op moet slaat het weer om.
Het regent dus alweer. Het licht gaat uit en de start is alweer goed. Ik pak een paar plaatsen en
duik voor Hans de nationale bocht in. Ik merk aan mezelf dat ik relaxter op de motor zit en
dat alles veel soepeler loopt. Dat blijkt wel uit het rijden want ik rijd sneller.
Ondertussen regent het gestaag door.
In de tweede ronde remt Hans mij er voor de nationale uit, ik kan wel later remmen in deze
omstandigheden maar ik moet gewoon even weer de grens op zoeken. Hans heeft mij dus
weer ingehaald. We duiken met zijn tweeën de Veenslang op en daar is Hans iets sneller.
Echter het laatste gedeelte van het circuit vanaf Duikerssloot ben ik sneller en kan ik hem
langzaam naar me toe trekken. De laatste race van het seizoen draait uit op een één op één
gevecht tussen Hans, die net als mij ook dit jaar voor het eerst rijdt en waarmee ik de meeste
races samen gerund heb, en mij. Persoonlijk vind ik dat wel een goed scenario voor de laatste
race van het seizoen.
Na ongeveer drie ronden kan ik Hans weer inhalen, we vechten om plaatst 15, en ik loop
langzaam bij hem weg.
Het rijden gaat steeds beter en ik denk niet meer aan de crash. Ik kom weer meer in de
zogenaamde “zone” waarbij alles natuurlijk lijkt te gaan. In de bochten hang ik extreem, voor
mijn gevoel naast de motor, om de hellingshoek van de motor zo klein mogelijk te houden.
Ik begin op de motor ver voor mij in te lopen maar ben bang dat hij te ver weg is.
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Na 11 ronden valt de vlag en ik eindig op de 15 plaats.
Al met al ben ik na de laatste race wel tevreden over vandaag. Het weer heeft gewoon veel
verknald en ik ben vrij snel over de crash van de vorige race heen gestapt.

Na de prijsuitreiking neemt iedereen afscheid van elkaar en gaat naar huis.

Binnenkort volgt het seizoen overzicht van 2003, de foto als dank voor de sponsoring en de
plannen voor de toekomst.

Sponsors, 25-euro leden en Ide, Frans en Jan bedankt,

Met vriendelijke groet,

Albert van der Velde.


