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Race verslag KNMV cup race 4 Eemshaven

Woensdag 19 mei 2004

19:00 uur
Na een overheerlijke warme maaltijd bij mij thuis stap ik in de bus en rij met caravan en al richting de
Eemshaven. Daar aangekomen moet ik me eerst melden bij de poort en geef ik de namen door van de
mensen die een vrijkaart kunnen krijgen. In tegenstelling tot de andere races in de cup moet er op het
Eemshaven circuit entree betaald worden.
De paddock van het circuit is een groot stuk grasland dat om een groot loodsen complex heen ligt. Het is
al redelijk druk en ik zoek me een plek uit dicht bij de verharde weg. Zo hoef ik in ieder geval niet te veel
over het gras en zand rijden als ik richting het circuit moet.
Ik plaats de caravan en zet mijn sleuteltent op. Ondertussen zijn Anje en Douwe ook op de motor
gearriveerd om even een kijkje te nemen. Gezamenlijk pakken we verder de spullen uit en zetten we de
motor in de tent. Alles is verder klaar en opgeruimd, tijd voor een kop senseo koffie. Na de koffie lopen
we het paddock terrein over en nemen even een kijkje bij het circuit. Het Eemshaven circuit is een weg
circuit wat o.a. blijkt uit het feit dat op deze woensdagavond er nog een afgeladen betonwagen over rijdt.
Anje en Douwe gaan er weer vandoor, moeder bij zoon achter op de motor.
Een uur later arriveert mijn trouwe steun en toeverlaat in moeilijke tijden, de horeca tycoon uit Veendam,
dhr E. Nijkamp. Hij heeft zijn nieuwe aanwinst, een VW transport camper uit 1758, meegenomen. Zie
figuur 1.

Figuur 1 | De VW camper uit 1758

De camper is voorzien van Borgerswoldhoeve reclame en Erik hoopt bij het motorpubliek nog wat
gegadigden voor zijn camper camping te vinden.
We drinken met z’n tweeën een pilsje en gaan richting de bedstee. Erik in de camper en ik in de caravan.

Donderdag 20 mei 2004

07:00 uur
De mobiel gaat af en het is tijd om op te staan. Ik was me even snel en probeer die Nijkamp uit zijn bed
te krijgen. Het wil niet echt lukken.
Inmiddels heb ik de motor al uit de tent en begeef me naar de technische keuring. Daar blijkt alles in orde
en kan ik rustig aan het ontbijt beginnen. Tenminste als Erik al zijn nest is uit gekomen. Terug bij de
caravan wacht mij een aangename verrassing want de koffie en de broodjes staan al klaar. Goed
geregeld.
Vandaag zijn er extra trainingen waarvoor men zich kon inschrijven en vandaag wordt dus besteed aan
het leren van de voor mij totaal onbekende baan. Zie kaart.
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Kaart straten circuit Eemhaven

Het Eemshaven circuit is zoals gezegd een straten circuit. Het circuit loopt langs de windmolens, twee
keer over een spoorweg-overgang, langs een wegrestaurant en langs sloten (zie kaart). De eerste
training besteed ik aan het op hoge snelheid verkennen van de baan. Ik pik aan bij de jongens die hier al
vaker zijn geweest en leer van ze.Ondertussen is Mark ook al aangekomen. Naarmate de dag vordert
gaan mijn tijden verder naar beneden en gaat het steeds beter. Uiteindelijk heb ik een tijd van 1:42 min
neergezet. Zie figuur 2.

Figuur 2 | Volgas voor start en finish.

Het is geen top tijd maar niet gek voor de eerste keer.
In de loop van de dag heb ik nog aardig wat bezoek gehad en ’s-avonds gaan Douwe, Margreet, Emiel,
Reint, Erik en ik nog even gezellig barbequen. Zie figuur 3.
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Figuur 3 | De barbecue

Tegen 23:00 uur gaat iedereen weg en is het tijd om te gaan slapen.

Vrijdag 21 mei 2004

09:00 uur
Weer dezelfde routine als anders alleen krijg ik op een racedag over het algemeen weinig eten naar
binnen.
De eerste kwalificatie training verloopt niet echt soepel en ik verbeter mijn tijden dan ook niet echt. Het
weer is verslechterd, het waait hard en het is behoorlijk kouder dan gisteren.
Inmiddels zijn ook de jongens uit de buurt, Manuel, Bert, Jeroen en Gerwin op bezoek en zitten we met
zijn allen aan de koffie op onze “camping plaats”. Na verloop van tijd komen Chrisje, Lenie, Fabian,
Natasja en Ide ook nog langs en kan ik aan de tweede kwalificatie training beginnen. Het zonnetje is
inmiddels gaan schijnen.
Op het moment dat ik op de motor wil stappen vraagt Manuel aan mij of dat zo hoort waarbij hij met zijn
vinger naar mijn uitlaat wijst. Ik kijk erna en denk *domme. Blijkt mijn uitlaat op een lasnaad compleet
afgescheurd te zijn. Wat nu ?
Gelukkig weet Bert een of andere metaalkit te ritselen en dat smeren we er op.
Op hoop van zegen. De rest van mijn groep is al lang en breed aan het trainen. Bij de ingang van het
circuit krijg ik van de official op mijn kop dat ik veel te laat ben en met een excuus dat mijn elektronica
niet in orde was mag ik alsnog het circuit op. Ik hoop dat de kit het houdt.
Na twee rondjes en een enorm kabaal weet ik wel hoever het is en bij het passeren van de start krijg ik
dan ook een zwarte vlag. Einde kwalificatie training en ik heb welgeteld twee rondjes gereden. Mijn
rondetijden zijn dus niet aangescherpt. Bij de eerste bocht na de start moet ik eruit en zie de rest van de
rijders vanaf de zijkant hun rondjes rijden. Ik klets nog wat met de marshalls en na de training kan ik
terug naar de paddock.
Bij de caravan aangekomen moeten we iets verzinnen om de uitlaat te repareren. Na veel telefoontjes,
gevraag en gezoek heeft Ide een zijspan team ontdekt met een lasapparaat.
Die willen ons wel helpen. We rijden de motor in hun tent en voordat hij maar op de bok staat heeft de
lasser zijn klemmen al op de motor zitten. Dat de man zijn vak beheerst blijkt al snel want hij legt er een
perfecte las neer en binnen no time is de uitlaat gerepareerd.
Hierbij wil ik het zijspan team nog hartelijk danken voor hun medewerking.
Ik rijd de motor direct door naar de technische keuring waar hij onmiddellijk goed gekeurd wordt.
Door dit akkefietje echter sta ik wel helemaal achteraan in de A groep boven 600 cc.
Het is niet anders.

16:30 uur | Race
Na een opwarmronde stellen we ons op op de startgrid.
Ik sta op plaats 34. Er bevindt zich verder niemand achter mij. Rechts van mij op de tribune staan mijn “
fans “me toe te juichen. Ergens in de verte zie ik een stoplicht bord die als startlichten fungeren. Het is
zo klein en zo ver weg dat ik het nauwelijks kan zien.
De man met de rode vlag voor de rijders groep doet zijn vlag omhoog en loopt langzaam van de baan af.
Dit is het teken dat de rode startlichten snel aan zullen gaan. Ik zie echter niets.
Opeens zie en hoor ik verscheidene rijders weg gaan. Shit ik heb helemaal niets van het startlicht gezien.
Ik zet het gas erop. Blijkbaar ben ik niet de enige want een of twee rijders weet ik in te halen. De grote
groep voor mij werpt een grote hoeveelheid stof, gruis en steentjes op. Door een grijze wolk storm ik
samen met de andere rijders van de achterste rijen op de eerste 90 graden linker bocht af. Links en
rechts voor me zie ik de rijders remmen. Ik rem maar wat later en snij zo door twee lagen rijders heen.
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Vlak voor het ingaan van de eerste bocht druk ik hem er nog net tussen en heb er weer een te pakken.
Inmiddels heb ik er denk ik wel een stuk of acht ingehaald.
Nu volgt het langste rechte stuk van het circuit met aansluitend een zeer snelle afknijpende links rechts
combinatie die eindigt vlak na een spoorweg overgang.
Bij het uitkomen van de eerste linkerbocht zet ik het gas er zo vroeg mogelijk op en accelereer aan een
stuk door. De motor draait constant tussen de 11.000 en 14.000 toeren en veel harder dan dit gaat het
niet. De versnellingsbak schakelt goed en ik ga snel richting de zesde versnelling (240 km/uur). Er gaat
me er één voorbij en nog één en nog één. Het is om gek van te worden maar op dit circuit met een 750
cc heb ik niets in te brengen tegen de dikke 1000 cc’s. Puur op acceleratie gaan ze mij voorbij. Bij het
ingaan van de linker snelle slinger probeer ik een voorganger er nog wat uit te remmen maar daarvoor
ligt de snelheid toch te hoog. Van richting wisselen en vlak achter mijn voorganger blijven hangen. We
duiken de rechter afknijpende bocht in, richting de spoorwegovergang. In mijn linker ooghoek zie ik een
stofwolk en vliegt een rijder de airfences in, zijn motor vliegt in onderdelen uiteen. Dit alles gebeurt in een
flits zodat je niet direct beseft wat er allemaal gebeurt. Je concentreert je op het racen, maar de avond
daarop als je gaat slapen beleef je het allemaal weer overnieuw en dan ook stukken duidelijker.
Ik zit nog steeds achter dezelfde voorganger en we gaan in de ankers en over het spoor.
Terug naar de tweede versnelling en weer het gas erop op een relatief kort recht stuk. De zwarte Honda
die voor mij rijdt accelereert sneller en loopt van mij weg. Ik schakel door naar de derde en moet dan
zeer hard in de remmen voor de volgende linker haakse bocht. Daar rem ik de zwarte Honda eruit en
duik voor hem de bocht in. Vlak na deze bocht zit weer een spoorweg overgang en die neem je vol gas
zodat je achterband gaat spinnen als die over de rails gaat. Hierdoor komt er onrust in het frame op het
moment dat het voorwiel ook nog de hemel in wil. In eerste instantie lijkt het heftig maar na verloop van
tijd wen je er wel aan.
Ik heb de zwarte Honda dus te pakken. Nu is het zaak om zo snel mogelijk het gas erop te zetten en hem
voor te blijven. We gaan het rechte stuk, spoor 2 genaamd, op. Dit stuk voert langs de bekende
windmolens. Ook hier eindigt de rit in de zesde versnelling.
Ik ga zo snel als ik kan en pers alles uit de 750 cc Suzuki. Echter de Honda gaat me toch weer voorbij
evenals een rode Ducati 1000 cc twee pitter. Om moedeloos van te worden.
Bij ongeveer 240 km/uur is het einde van het rechte stuk in zicht en volgt er een afknijpende rechts links
combinatie die eindigt in een 180 graden hairpin. Van +240 km/uur naar de eerste versnelling in de
hairpin. Het blijft een vreemd maar wel mooi circuit.
Vlak voor de hairpin probeer ik hem bij de rode Ducati er tussen te steken. Echter laat niemand zich de
kaas van het brood eten in deze klasse en wordt de deur keihard dicht gegooid. Ik geef hem groot gelijk.
De hairpin kom je in de eerste versnelling uit en hier moet je wel degelijk oppassen met het gas geven
want hier zijn er verscheidene hun achterband kwijt geraakt. Ik zet mijn achtervolging weer in.
Na het doorschakelen naar de tweede volgt de dijkgat bocht. Deze bocht wordt in de tweede genomen
en gaat heuvel op. Doorschakelen naar drie en dan een blinde rechter bocht in voor het wegrestaurant
langs (mooi plekje om te kijken trouwens). Als je deze bocht een keer kent kun je hem ongenadig hard
nemen. Vervolgens schakel ik door naar vier om vol in de ankers te gaan voor een redelijk snelle linker
bocht. Twee tikjes terug en in de tweede versnelling het rechte stuk voor start en finish weer op. Dat was
weer een ronde Eemshaven. Zie ook de video op de website waar je een rondje Eemshaven vanaf de
motor mee kunt maken.
Ik zit nog steeds te vechten met de zwarte Honda en de rode Ducati. Uiteindelijk ben ik ze voorbij en raak
in gevecht met een andere rijder. Ook deze is sneller op de rechte stukken maar ik ben weer sneller in de
bochten. Ondanks het feit dat de marshalls hem regelmatig de blauwe vlag geven laat hij me er niet
langs. In de laatste bocht van de laatste ronde ben ik het zat en plant ik mijn Suzuki ertussen en dwing
hem naar buiten.
Uiteindelijk ga ik als 23e over de streep. Dus toch nog elf man in gehaald.

Figuur 4 | In gevecht met een andere rijder
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Al met al niet gek. Alleen jammer van de gescheurde uitlaat. Ik heb er zeer van genoten en de sfeer was
echt goed.

Erik, Chrisje, Ide, Lenie, Douwe, Marc, Reint, Remko, Emile, Bert, Manuel, Gerwin, Jeroen, Anje, Peter,
Margreet, 25-Euro leden en de sponsors bedankt voor het bezoek en de steun.

Even een voorproefje voor het volgende verslag van de race van 12-06 op Assen
Nieuwe persoonlijk record 1.33.1
Winnaar B-groep in de regen.

Groeten en tot de volgende keer,

Albert
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