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Race verslag KNMV cup race 1 & 2 Nürburgring

Zaterdag 10 april

13:00 uur
Volledig bepakt en met de caravan achter de bus zetten Erik (Nijkamp) en ik koers richting de
Nürburgring in de Duitse Eifel. Na dik vijf uur rijden en behoorlijk wat regenbuien komen we aan op de
paddock. Het is inmiddels al behoorlijk druk. Overal staan caravans, busjes en vrachtwagens. Je kunt
direct merken dat het niveau van de cup races toch hoger ligt dan de ZAC races.

Foto 1 | V-racing in vol ornaat

De gehele uitstraling qua materiaal en onderkomen komt professioneler over.
Nadat Erik en ik de caravan geplaatst hebben en de rest van het materiaal in order gemaakt hebben is
het tijd om te gaan barbequen. Onder het afdak en in een ijzige kou genieten we van een heerlijke
maaltijd. Vanuit de heuvels achter ons bereikt ons het geluid van brullende motoren en gierende banden
van de auto’s die zich uitleven op het oude circuit van de Nürburgring. Vervolgens haasten we ons in de
caravan waar de kachel zijn werk inmiddels heeft gedaan en voor een aangename
omgevingstemperatuur heeft gezorgd.
Tegen een uur of tien zie ik de vrachtwagen van mijn collega’s van Sodom racing ook de paddock
oprijden. Erik en ik besluiten om nog even bij hun op bezoek te gaan en hun omgebouwde trailer met
werkplaats, bar en slaapvertrekken te bekijken.
Rond de klok van 11 uur is het tijd om te gaan slapen.

Zondag 11 april

07:00 uur
De mobiel gaat af en het is tijd om op te staan. Door de zeer koude buitenlucht richting de douches. Na
een het ontbijt gaan we met de motor naar de technische keuring. Ik laat de motor keuren en Erik
ondertussen de nieuwe helm.
Alles is in orde en ik kan me gaan voorbereiden op de eerste training.
Na de zoveelste bak senseo koffie is het tijd om mijn pak aan te trekken, eerste nog even thermo
ondergoed aan want het kwik staat ergens in de buurt van de 6 graden.
Bandenwarmers eraf, motor warmdraaien en richting de pitsstraat.

08:55-09:15 uur | Vrije training
Aan het einde van de pitstraat verzamelt iedereen zich van de klasse boven 600 cc en krijg ik een indruk
van de collega coureurs in mijn klasse.

Page 1 of 5V-Racing ©2004

28-5-2008http://www.vracing.nl/Raceverslagen/10-04-2004.htm



Foto 2 | Opstellen in de pits

Er staan een aantal nieuwe Yamaha R1’s met standaard 170+ pk, een groot aantal Suzuki GSXR 1000’s
met 164 pk, een handvolle exclusieve Ducati’s, een handvol Yamaha R1’s uit vorige jaargangen, twee
zeer exclusieve Aprillia RSV Mille’s, een aantal Honda Fireblade’s en een aantal Suzuki GSXR 750’s
waarvan ik er één ben. Een groot gedeelte van deze jongens worden volledig ondersteund door
motorzaken en een enkeling zelfs door de importeurs. Ergo het niveau is hoog.
Het ligt gaat op groen en voor de allereerste maal ga ik de Nürburgring op.
Ik pik bij wat jongens aan wiens tempo ik kan volgen en probeer de baan zo goed mogelijk te verkennen.
De baan kent vele hoogteverschillens snelle en langzame bochten, een behoorlijk recht stuk voor start en
finish langs en zeer snelle gedeeltes, kortom een geweldig circuit.
Na een aantal ronden is er echter een rode vlag situatie en is de training afgelopen.
Eigenlijk was dit helemaal niet zo erg want het was dusdanig koud dat ik geen gevoel meer in mijn
handen en voeten had. Snel naar de caravan en direct voor de kachel.
Rondetijd 2:37 min.

11:00-11:20 uur | Kwalificatie training 1
Tijdens deze training probeer ik steeds beter de baan te leren kennen en de snellere jongens te volgen.
Het weer werkt nog steeds niet mee want het is nog steeds ijskoud.
Na deze twintig minuten is het snel weer naar de caravan. De rondetijden zijn iets verbeterd, 2:35 min.,
maar vergeleken met de snelle jongens 2:12 min. Stelt het niets voor.

13:05-13:25 uur | Kwalificatie training 2
Inmiddels doet de zon verwoede pogingen om tot het circuit door te dringen maar veel effect heeft het
nog steeds niet. Ik begin het circuit en de bochtencombinaties beter te kennen en leer veel van de
snellere jongens voor wat betreft het aansnijden van de bochten, de rempunten etc. Voor mijn gevoel ga
ik steeds sneller. Bij het aansnijden van de bochten probeer ik steeds in gedachten te houden dat als ik
voor mijn gevoel te hard de bocht in ga dat het dan steeds nog wel lukt. Over het algemeen kun je altijd
nog wel platter en sneller door een bocht. Het zit hem alleen even tussen de oren.
Voor wat betreft min rondetijden heeft mijn gevoel mij op een dwaalspoor gezet want met 2:32 min sta ik
op de 44e start positie van de 49 deelnemers.

15:35-16:05 uur | Race 1 klasse boven 600 cc
Na een opwarmronde stel ik me op de 44e start positie. Dit is de 11de rij helemaal aan de rechterkant
tegen de pitsmuur aan. Achter mij staan er nog zes rijders opgesteld, naast mij drie en voor mij 40 !
De man met de rode vlag loopt in de verte van de rijbaan af. De toerentallen lopen op, het rode ligt
springt aan. 1 seconde, twee seconde, …dr en het ligt is uit. Ik heb een goede start en snij dwars door
het veld voor mij heen. Links en recht van mij zie ik motorfiets naar achteren weg zakken. Ongeveer 2
meter voor mij rijdt een gele motor die gestaag nader. Ondertussen schakel ik met mijn net
geïnstalleerde quickshifter door de versnellingen heen. De gele motor wijkt iets van de recht lijn af, naar
rechts richting de pitsmuur. Ik rijd nu naast hem maar hij gaat steeds meer naar rechts waardoor ik
gedwongen word om ook meer en meer richting de muur te gaan. Gelukkig heb ik iets meer momentum
waardoor ik nog kan ontsnappen uit de kleine ruimte tussen de gele motor en pitsmuur. Weer een
voorbij.
Inmiddels zitten we op ongeveer 100 meter voor het einde van het recht stuk. Nog even en er wacht ons
een rechter 180 graden bocht die ook nog naar beneden afloopt. De snelheid ligt inmiddels tegen de 200
km/uur. Ik word getrakteerd op een regen van steentjes en een wolk van stof omdat ik mij aan de rechter,
niet schoon gereden, kant van de rijbaan bevind en dit is het vieze gedeelte van de baan. Met ongeveer
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40 andere rijders duik ik op de eerste bocht af.
Met het uitremmen weet ik nog een enkeling te pakken. Voor mij is een rijder wat overmoedig geworden
en komt met de gehele achterkant los van het wegdek maar het gaat gelukkig allemaal goed. Ik duik de
eerste bocht en zet het gas erop er volgen nu twee linker afknijpende bochten. Met rijen van drie tot vier
man dik nemen we deze bochten. Hier en daar wordt geblokt en uitgeremd. Ik verlies hier een aantal
plaatsen die ik bij het starten gewonnen heb. Als het valt zich wat uitrekt is de race wat minder hectisch
en agressief.
Een enkeling haalt mij nog in en ik haal nog een enkeling in totdat er in ronde 6 de rode vlag getoond
wordt. Het blijkt dat in de vierde ronde een rijder een vastloper gehad heeft. In een snelle rechter knik die
precies in de bodem van een glooiend gedeelte van de baan zit blokkeerde zijn achterband en werd hij
gelanceerd met 200 km/uur.
Achteraf is hij er met een gebroken sleutelbeen, hand en teen vanaf gekomen.
Iedereen de pits in. Een nieuwe opwarmronde en daarna een herstart en drie ronden wedstrijd.
De tijden zouden bij elkaar opgeteld worden. Deze keer mislukt de start volledig en rijd ik op een
gegeven moment als laatste. Ik houd echter wat langer het gas erop en rem voor de eerste 180 ° bocht
later dan een aantal van mijn collega’s.
Een aantal plaatsen opgeschoven kom ik de eerste chaotische bocht door en begint mijn inhaal race. Na
drie ronden passeer ik de zwart wit geblokte vlag. Uiteindelijk eindig ik op plaats 34 van de 49. Mijn
eerste keer op de Nürburgring en mijn ronde tijden zin van 2.35 naar 2.29 gedaald. Al met al niet slecht
zo op eerste gezicht maar een blik op de concurrentie leert dat er nog zeer veel te doen is. Dat wordt nog
later remmen, nog eerder het gas erop en nog harder de bochten in morgen. Na een overheerlijke
barbecue is en onder de indruk van de baan is het tijd om te gaan slapen

Maandag 12 april

08:00 uur
De mobiele gaat weer af en het is tijd om op te staan. Aan de andere kant van de caravan ligt de heer E.
Nijkamp (horeca tycoon van Veendam) nog luidruchtig te slapen.
Snel even ingeschreven voor de extra trainingen en dan naar het ontbijt.

10:10-10:30 uur| Warming up
Deze keer zonder lange onderbroek op de motor want het weer ziet er veel belovend uit.
De eerste rondjes even weer op gang komen en steeds verder proberen de ronde tijden omlaag te
brengen. De bochten worden steeds harder genomen, het quickshifter systeem begint steeds beter te
voelen en de ronde tijden gaan naar beneden (hoop ik).
Na 20 minuten is het tijd om de pits binnen te gaan. Erik staat al klaar met de jerrycan met benzine want
ik moet direct door naar de volgende 20 minuten vrije training.
Veel van de andere coureurs hebben zich ook voor deze vrije trainingen ingeschreven en er zitten dus
veel racers op de baan. Echter zijn er ook een behoorlijk aantal ”straat”rijders op de baan die toch
behoorlijk langzamer zijn. Hierdoor moet je vaker remmen, meer inhalen en veel beter uitkijken. Hetgeen
betekent dat de rondetijden niet veel beter zullen worden.
Om 10:50 uur is deze training voorbij.
Nog maar net wakker en direct 40 minuten voluit op de Nürburgring. Ik ben toch wel wat moe moet ik
toegeven. De tijden zitten wel goed zegt mijn gevoel, totdat ik ze ophaal bij rijdersinfo en zie dat i niet
benenden de 2:29 min. ben gekomen. Dat valt even goed tegen.

12:00-12:20 uur | Vrije training 2
Weer met dezelfde mensen de baan op. Dus veel snelle jongens , een aantal minder snelle en ook , zo
zie ik nu, een vrouw die alle lof krijgt toebedeeld voor het feit dat ze ook meedoet aan de trainingen, maar
wel gevaarlijk langzaam rond rijdt.
De bochten beginnen steeds beter te lopen en het circuit zit bijna helemaal in mijn hoofd.
Rondetijd 2:28 min.
Eindelijk weer progressie.
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Foto 3 | Klaar om richting de pits te gaan

13:25-13:45 uur | Vrije training 3
De temperatuur is al behoorlijk opgelopen zodat ik al vrij snel begin te zweten in mijn pak.
Het rijden gaat steeds beter en soepeler. De baan begin ik steeds meer te waarderen. Hij is wel heel erg
tof. Veel hoogte verschillen, langzame uitrem bochten, snelle doorlopers, volgas een heuvel af en in het
diepste punt de motor naar rechts dwingen om vervolgens met + 200 km/uur een andere heuvel op te
stormen waarna de remmen zo’n 100 meter voor de chicane overuren draaien. Bij het aanremmen van
deze chicane heb je het gevoel rechtstreeks de grindbak in te vliegen, je hebt hier weinig zicht over de
bocht, totdat de bocht zich opent,
dan zie je de ideale lijn en kun je nog later remmen en er nog harder ingaan. Als je dit een keer door hebt
en je kunt het tussen de oren zover krijgen dat je de chicane harder in durft te gaan dan kun je hier
aardig wat tijd en plaatsen winnen.
Na 20 snelle minuten is het weer over.
Inmiddels ben ik al 80 minuten volgas aan het geven en voel ik ietwat vermoeid.

15:25-15:45 uur | Vrije training 4
Eerst even een ronde de banden op temperatuur laten komen en vervolgens proberen goede tijden neer
te zetten. De baan begin ik steeds beter te leren kennen en voor mijn gevoel ga ik steeds sneller. Helaas
kan ik de ronde tijden niet controleren voor de tweede race van dit weekend begint.

16:15-16:45 uur | Race 2 klasse boven 600 cc
Na de opwarmronde stel ik me weer op de 44e start positie. Dit is de 11de rij helemaal aan de
rechterkant tegen de pitsmuur aan. Achter mij staan er nog zes rijders opgesteld, naast mij drie en voor
mij 40 ! Het is dezelfde opstelling als van d eerste race die gisteren gereden werd.
Het ligt springt op rood en gaat na zo’n 3 seconden uit. Ik sta weer aan de rechter kant van de baan
opgesteld en kom dus aan de binnenkant van de bocht uit. De start is goed gegaan en ik weer wat
mensen kunnen pakken.
In de eerste bocht ontstaan er weer de nodige taferelen maar allles verloopt goed.
Al snel zit ik in een goede ritme en kan ik langzamerhand op drie rijders voor mij inlopen.
Een van die jongens komt, Frank de Lange, ook uit Winschoten en rijdt al jaren in cup mee. Als ik maar
bij hem kan aanpikken en misschien kan inhalen.
Ik kruip langzamer hand dichter bij, de bochten lopen goed maar ik kan het verschil in motor vermogen
toch wel merken op de lange rechte stukken. Mijn 750 cc Suzuki kan het puur op acceleratie niet aan
tegen de vloot 1000 cc’s. Vooral bij het aanremmen van de bochten kan ik meters goed maken. Zo
ontstaat er en groep van 5 rijders die met elkaar om de plaatsen aan het strijden zijn. Er zit nu ook een
rode Honda “Fireblade”bij die ronde voor ronde gepakt wordt door de rest van de groep. Na 4 ronden als
groep bij elkaar gereden te hebben ben ik aan de beurt om hem voorbij te gaan. In de laatste chicane
voor het rechte stuk over start en finish kan ik echt goed bij hem in de buurt komen. Met mijn voorwiel
bijna tegen zijn achter wiel stormen we ongeveer 100 meter richting de snelle doorlopende rechter bocht
die overgaat in het lange recht stuk over start/finish. De Fireblade heeft echter meer power en loopt
tergend langzaam bij me weg. Bij het aanremmen van de rechter bocht zet ik mijn motor naast de rode
Fireblade en naast elkaar duiken we de bocht in. Uit mijn rechter ooghoek zie ik de rode Fireblade, plat
op de motor, rechter knie aan de grond probeer ik zo vroeg mogelijk het gas erop te zetten Tegelijkertijd
beginnen we het rechter stuk op te stormen maar de Fireblade is sneller en loopt toch weer bij me weg.
Ik schakel de bak door de versnellingen heen totdat ik op ongeveer op 150 meter voor de volgende bocht
(een 180 graden rechter hairpin), bij 250 km/uur het gas los laat en begin te remmen. Op dit rempunt
loopt de baan naar beneden af en heb je het idee in een afgrond te vallen. Vooral de eerste keer is het
een raar gevoel maar wel tof. De remdruk opbouwend schakel ik terug en loop ik weer in op de rode
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Fireblade.
Na de rechter hairpin volgend een reeks linker knijpende bochten. In deze bochten reeks kan ik de
Fireblade bijhouden maar niet inlopen. Vervolgens duiken we een recht tweede versnelling bocht,
doorschakelen naar 4 en bij 100m voor de bocht iets bijremmen.
Linkerbocht in met zo’n 160 km/uur. Uiteindelijk komen we wee bij de chicane uit en zit ik weer naast de
Fireblade maar op de rechte stukken is hij weer sneller. Dit herhaalt zich de rest van de wedstrijd tot de
finish vlag valt. Ik heb hem niet kunnen pakken.
In de uitloop ronde groeten we elkaar nog even en bedanken elkaar voor de mooie gevechten.
Ik heb het gevoel dat ik toch sneller dan ooit heb gereden. Als ik de uitslagen later krijg blijkt dit zo te zijn;
snelste ronde 2:24. Dat is 13 seconden sneller dan de eerste dag.
Al met al onderga ik de terug reis met een voldaan gevoel. Dat het niveau in deze klasse hoog zou zijn
wist ik en met deze tijden voor het eerst op dit circuit hoef ik niet ontevreden te zijn maar het kan altijd
beter en sneller.
De volgende keer weer een tandje erbij.

Erik bedankt voor de hulp dit weekend, Idee en Grise bedankt voor het bezoek.
Sponsoren en 25-euro leden bedankt voor de steun.
Tot de volgende keer allemaal !
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