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Race 2 Pirelli Endurance Challenge
23 mei 2005

Circuit Zolder België

Zondag 22 mei
18:30 uur

Nadat ik letterlijk het hele weekend bezig ben geweest de Suzuki weer in orde te maken, en
op Stijn te passen, is het nu tijd om richting Zolder te rijden. Alles is weer gerepareerd en de
kuip is gespoten en mijn trouwe sponsors staan er weer op te pronken. De motor op de
aanhanger en samen met Roelf richting Den Bosch waar we Erik op zullen pikken.

Foto 1, klaar voor vertrek en ziet de K5 er niet goed uit.

Tegen 23:30 uur arriveren we bij ons vertrouwde Hostellerie “De Kluis”.
De auto en aanhanger achter de hekken geparkeerd en na een lokaal Belgisch pintje naar bed
gegaan.
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Maandag 23 mei
06:30 uur

Na het overheerlijk ontbijt richting het circuit en de pitbox inrichten. Het gebruikelijke werk.
De motor uitladen, alle apparatuur en gereedschap plaatsen en koffie scoren. Jesenko en
Marko zij er inmiddels ook en we gaan ons inschrijven.

09:00 uur

Good old Hans en de grootste motor gek van allemaal Jesper zijn inmiddels ook gearriveerd.
De vrije training start en ik ga als eerste de baan op. De banden zijn goed op temperatuur
maar het eerste rondje is toch weer even wennen. Vervolgens wat meer het gas erop en het
tempo begint toe te nemen. Elke keer als ik het gas er wat meer op wil zetten krijg ik het idee
dat de achterkant wil uitbreken. In de derde ronde wordt het echt te gek. Ik lijk overal grip te
verliezen. Ik besluit om weer binnen te komen.
Terug in de box spuit het koelvloeistof uit de afsluitdop van de radiateur! Het blijkt dat deze
beschadigd is tijdens de vorige crash. De tuit waarin deze in zit is ovaal geworden en sluit
daardoor niet meer goed af. Erik en Jesper zetten nieuw rubber om de wielen terwijl Roelf en
ik naar de radiateur kijken. Nu heb ik de mazzel dat Roelf CV storingsmonteur is en wel iets
van koelsystemen en dergelijke aanverwante vakgebieden weet. Ondertussen gaat Jesenko de
baan op. Hans heeft met wat mensen gepraat en weet te melden dat iedereen last van weinig
grip heeft. De dagen voor deze race zijn er aardig wat auto races gehouden op het circuit. Dit
betekent dus zeer veel rubber op de baan. Geen wonder dat het glad is. Na een beperkt aantal
ronden komt Jesenko ook weer binnen. De motor stuurt niet goed. Daar moet de hele
voorpartij van los. We zijn nog geen 20 minuten onderweg en het hele team is aan het
sleutelen.
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Foto 2, sleutelwerk in de box.

10:30 uur

De wielen met vers rubber zitten eronder en het probleem met de radiateur lijkt opgelost.
Ik ga weer de baan op. We spreken af dat ik na drie ronder weer binnen kom om te kijken of
er nog vloeistof lekt. Het rijden gaat nu beter er is duidelijk meer grip.
In de derde ronde krijg ik het signaal om binnen te komen. Terug bij de box spuit er weer
koelvloeistof uit. De motor weer op de bokken en aan de slag. Nu blijkt dat de ventilator ook
een klap heeft gekregen en deze loopt tegen de radiateur aan. De zitting van de afsluitdop
bewerken we met een dop 32 van de dopsleutelset. Deze wordt met gepast geweld in de
zitting geslagen zodat deze weer een ronde vorm krijgt. Roelf stort zich ook nog op de
ventilator en krijgt alles weer aan de praat. Nu moeten we de radiateur nog ontluchten.
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De motor laten draaien, afsluitdop eraf en de motor van links naar rechts laten overhellen.
Hans kwam met dit advies en er bleek nogal wat lucht in de radiateur te zitten. Het kuipwerk
kan er weer op en ik ga weer de baan op. Het is inmiddels na elven en zowel Jesenko als ik
hebben nog geen mogelijkheid gehad om fatsoenlijke rondetijden neer te zetten.

Foto 3, Tanken.
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Foto 4, en weer aan de slag.

Na een ronde of 5 ga ik er goed voor zitten en probeer een goede start positie te realiseren.
Echt soepel loopt het nog niet. Ik rijd langs start/finish en schakel door naar de vierde
versnelling. De snelheid ligt hier met de K5 tegen de 240 km/uur. Het 100 meter bord voor de
eerste bocht nadert snel. Het gas los en iets bijremmen, terug naar de derde versnelling, voor
het hobbelige gedeelte aan het einde van het rechte stuk van de remmen af. De eerste linker
afknijpende maar snelle bocht in. Voorzichtig het gas erbij. Een kort recht stuk en vervolgens
een combinatie van drie rechter bochten. De eerste bocht knijpt en daar kun je als je niet
oppast veel te hard ingaan. In de tweede bouw je het gas op. Hier wil de achterkant al wat
gaan gummen. Weer een kort recht stuk waar het gas er ongegeneerd hard erop kan, richting
de derde rechterbocht. Iets bijremmen en ongenadig hard de bocht.
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Deze bocht kun je zo mooi snel nemen. Rechter knie aan de grond, derde versnelling, gas
erbij, de knee sliders weer dunner en de motor zo vroeg mogelijk recht op zetten om de 180
PK de vrije teugels te geven.
Helemaal aan de linker kant van de baan uitgekomen en het gas erop. De Suzuki krijst van
plezier net als zijn berijder. Onbeschrijflijk wat is dit toch een genot !
De toerenteller vliegt richting de 13 duizend toeren en ik lig plat op de motor. Ik schakel door
naar de vierde versnelling en gooi het gas open. Dit blok is zo onvoorstelbaar sterk. Het gaat
maar door en door. In de verte zie ik de volgende chicane. De toerenteller loopt alweer
richting het rode gebied. In mijn rechter ooghoek zie ik het 100 meter bordje. Nu wordt het
toch echt tijd om te remmen. Het gas los, hard door remmen, terug naar de tweede
versnelling. De achterkant begint iets te bewegen maar de slipkoppeling die de negatieve
effecten van de motorrem moet tegengaan werkt goed. Ik ga te hard !
Ik schiet rechtdoor de grintbak in. De snelheid is er gelukkig al uit en op het laatste moment
valt de motor om. Einde snelle trainingsronde.
Terug in de box maken de motor schoon en verder is alles in orde. Jesenko probeert nog een
goede tijd neer te zetten maar heeft met zijn 600 cc het moeilijk tegen de dikke 1000 cc’s.
Vlak voor het einde van de tijdtraining ga ik nog de baan op maar het ontbreekt mij aan ritme
om nog wat neer te zetten.
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Foto 5, Jesper geniet van de K5 Suzuki.
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Foto 6, Team Hell’s Bells in de box. Klaar voor de wedstrijd.

Uiteindelijk weet ik een 28ste tijd neer te zetten van de 55 deelnemers. Niet slecht gezien de
omstandigheden. Moe van alle commotie en stress is het tijd voor de middagpauze.
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Foto 7, Het team tijdens de middagpauze.

13:40 uur Start 4-uurs race
Na nog 30 minuten warming up is het tijd voor de start. Het is ook deze keer weer een “Le-
Mans”start. Alle 55 rijders stellen zich na twee opwarmronden op aan de rechter zijde van de
baan. De draaiende motoren worden door de helpers aan de overkant gereed gehouden.
Alle 55 rijders staan langs dezelfde lijn opgesteld. Mijn hartslag verhoogt zich. Elke weer
opnieuw is dit een van de meest fascinerende momenten. De man met de groene vlag loopt
zijn laatste check ronde en stelt zich vervolgens op voor de rijders. Samen met de andere
rijders neem ik de sprint houding aan. De groene vlag gaat omhoog. De spanning is om te
snijden. De groene vlag gaat naar beneden. Ik sprint richting de motor, stap op de Suzuki zet
hem in de eerste versnelling en rijdt weg. Om mij heen is het een gecontroleerde chaos van
sprintende rijders, wegrijdende motoren en een oorverdovend lawaai van in de toeren
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gejaagde motoren. Mijn start is slecht en ik verlies een paar plaatsen. Ik gooi het gas open en
vlieg het rechte stuk langs start/finish op. Ik schakel over naar de tweede versnelling en zit op
het linker gedeelte van de baan. Dit is het vieze gedeelte van de baan. Voor mij rijden 40
motoren die een muur van stof en gruis opwerpen. Ik voel de steentjes door mijn pak heen en
zie ze van mijn vizier ketsen. Ik schakel door naar de derde versnelling bij zo’n 180 km/uur.
Op naar de eerste doorlopende linkerbocht. Naar mate de race vordert kom ik een goed ritme
terecht en na ronde of 10 krijg via de pitbord te zien dat ik op plaats 26 rijdt. Al 14 plaatsen
terug gepakt, dat schiet mooi op. Tijdens het rijden houd ik de laptimer in de gaten en zie dat
mijn ronde tijden naar de 1:47 gaan. Mijn goed gevoel wordt bevestigd en alles begint op zijn
plaats te vallen.
In de verte zie ik plaats 25 rijden en mijn pijlen zijn op hem gericht. Wederom kom ik over
start/finish en duik de linker bocht in. Gas bijgeven en op naar de combinatie van drie
doorlopende rechter bochten. Ik loop al in op de motor in de verte. Het rechte stuk achter de
tribune op en het gas erop gooien. Door naar de vierde versnelling en hard remmen voor de
eerste chicane. De chicane door en de heuvel over. Na de heuvel volgt een naar beneden
lopende linker bocht waar je nog behoorlijk versnelt. Op het bovenste puntje van de heuvel
doe ik even voorzichtig met het gas want anders gaat het voorwiel te ver de lucht in. Ik duik
de linker bocht in met mijn linker knie aan de grond. De snelheid loopt weer over de 150
km/uur. Ik laat het gas los en begin met remmen. Het remmen op dit punt is een delicate
aangelegenheid omdat ik op het moment van remmen nog half in de bocht hang. Zodra de
motor recht op staat rem ik hard door en verplaats mijn lichaam voor de eerste rechterbocht
van de “Villeneuve”chicane. Ik duik de bocht in…… te hard !!!! Ik dreig de tweede knik naar
links te missen en in een reflex zet ik de motor rechtop. Ik schiet rechtdoor van de baan af de
grintbak in. Slechts 3 meter verderop staat een betonnen muur met wat banden ervoor. Ik voel
het stuur slaan en de achterkant omhoog ………….
Lucht ik krijg geen lucht. Rustig blijven. Vanuit mijn linkerooghoek zie ik twee marshalls die
over me heen staan en in een mobilofoon praten. Rustig blijven en probeer te ademen. Ik lig
voorover op mijn knieën en handen, voel een stekende pijn in mijn rug, ben duizelig en het
lijkt alsof iemand een naald in mijn schedel steekt. Ik krijg gelukkig weer wat zuurstof
binnen. De klap heeft mijn longen een opdonder gegeven. Ik wil opstaan, schreeuw het uit
van de pijn, maar het gaat niet. Voor dat ik het maar enigszins kan bevatten lig ik in de
ambulance en ben op weg naar het ziekenhuis van Heusden/Zolder.
Mijn nek is gefixeerd en ik ga richting de röntgen afdeling. Mijn ouwe trouwe leren pak is
van me af geknipt. Onderweg kom ik Roelf en Erik tegen die inmiddels ook al gearriveerd
zijn. “Hoe is het?”; vraagt Erik. Ik heb me wel eens beter gevoeld. Gelukkig is er niets
gebroken. Terug bij de lieve zuster die mij geholpen heeft krijg ik een heerlijke spuit met
verdovende middelen in mijn bil en neemt de pijn eindelijk iets af. Inmiddels voelt nagenoeg
mijn hele lichaam stijf, beurs en murw gebeukt. Maar die hoofdpijn houdt maar niet op!
Samen met Roelf en Erik verlaat ik het hospitaal.
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Als we weer op het circuit van Zolder zijn aangekomen staat iedereen mij op te wachten en
vraagt hoe het gaat. Gelukkig niets ernstig zeg ik maar om eerlijk te zijn wil ik niets liever dan
naar huis en onder de wol. Mijn rug doet me behoorlijk pijn, ik loop krom en in een
ziekenhuisbroek en de hoofdpijn wordt steeds erger.
Mijn spullen worden ingeladen ik neem afscheid van het team en achteraf gezien neem ik
definitief afscheid, en we vertrekken richting Winschoten. Het duurt niet lang of ik val in
slaap tijdens de rit terug.
Als ik ’s-nachts eindelijk in mijn eigen bed lig beleef ik alles weer opnieuw en begin ik na te
denken over de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Albert van der Velde.


