
België, circuit van Zolder
Nieuw circuit en zeer wisselvallig weer.

Raceverslag ZAC op Zolder 04-07-2003.

Donderdag 3 juli
19:30 uur.

Ik heb dit keer geen foto’s want we hadden geen camera bij ons.
Mijn excuses hiervoor.

Nadat ik Erik Nijkamp, mijn steun en toeverlaat in moeilijke tijden, heb opgepikt uit
Veendam, zetten we koers richting het circuit van Zolder in België.
Na ongeveer 3 ½ uur rijden komen we aan bij een hotel dat 500m van het cricuit ligt.
Hier zullen we de nacht doorbrengen zodat we uitgerust aan de racedag kunnen beginnen.

Vrijdag 4 juli
06:30 uur.

Opstaan en ontbijten en vervolgens richting het circuit.
Mijn collega rijders Hans Meuser en Stef de Bock waren reeds met gezin en al aanwezig.
Samen met deze jongens hebben we een pitbox gehuurd zodat de invloeden van het weer
enigszins aan ons voorbij zouden gaan.
Het uitladen van de bus was zo gebeurd en in no-time stond de box vol met drie motoren en
toebehoor.
Ik heb mij dit keer voor de S1 klasse ingeschreven, S0 is de langzaamste klasse en S4 de
snelste, ondanks het feit dat ik bij de organisatie als S2’er in het systeem stond.
De reden hiervoor is dat het voor mij een compleet nieuwe baan was waar ik nog niet
fatsoenlijk op heb kunnen trainen. Weliswaar was ik de maandag ervoor ook al op het circuit
geweest om aan een trainingsdag mee te doen, maar deze dag is letterlijk in het water
gevallen. Echte meters had ik dus nog niet gemaakt op het circuit van Zolder.

10:00 uur.
Vrije training & tijd training

Het beloofde een drukke dag te worden want er stonden twee trainingen en drie wedstrijden
op het programma.
Tijdens de vrije training regende het. Ik had mijn droog weer banden eronder zitten en deed
het in het begin wat rustig aan, zeker met de crash van de laatste keer nog in het achterhoofd.
Al met al heb ik, door o.a. achter Stef en Hans aan te rijden, de baan wat beter leren kennen.
De tijd training, 11:00 uur, verliep onder dezelfde omstandigheden. Zo goed en kwaad als het
ging heb ik geprobeerd snelle tijden neer te zetten, waarbij de achterkant meerdere malen een
stap opzij zette, maar het mocht niet baten.
Mijn tijd was 2.27.588 en dat betekende plaats 22 op de startrij.



Blijkbaar deed ik iets verkeerd want hier was ik niet tevreden mee.

13:55 uur.
Race 1.

Na de luch en de rijdersbriefing was het tijd om me klaar te maken voor de eerste race.
Mijn ouders waren inmiddels ook aangekomen om te komen kijken. Eerst 1 ½ opwarmronde
en dan de race. Het weer zag er goed uit totdat we de baan op gingen, toen begon het weer te
regenen. Plaats 22 op de startrij betekent: rij 6, links van het midden.
Er zaten dus nog 21 rijders voor mij en een stuk of tien achter mij. Dat zou heel erg dringen
worden bij de eerste linker bocht.
Licht staat op rood en springt op groen. Ik geef gecontroleerd gas op de natte baan en zig zag
door het veld heen. De eerste bocht in, een grote gecontroleerde chaos. Ik ben dusdanig
relaxed dat ik het ook nog in mij opneem en denk “als dit maar goed gaat”.
Bij het uitkomen van de eerste en de daarop volgende combinatie van rechterbochten pak ik
weer wat mensen. Ik zie niet veel mensen meer voor me. Ik zie er maar twee zelfs.
Ik ben dus van plaats 22 doorgestoten naar plaats 3 ! Dat had ik niet verwacht.
Tijdens de eerste doorkomst lig ik nog steeds derde.
De twee jongens voor mij zijn echter veel sneller en verdwijnen uit het zicht.
Ik heb geen idee hoever de mensen achter mij liggen.
Ik heb een lege baan voor me, rijdt voor het eerst op deze baan, het regent en droog weer
banden eronder. Op de een of ander manier hou ik het tempo niet vol want steeds meer
jongens halen mij langzamerhand weer in. Ik heb nog niet genoeg ervaring op dit circuit om
weer wat sneller te gaan en na een bijna highsider, de achterkant van de motor breekt uit en je
wordt bijna afgeworpen, besluit ik dat ik op dit tempo door zal rijden.
Uiteindelijk eindig ik als zevende.
Met dit resultaat ben redelijk tevreden. Ik lag wel op de derde plaats op een gegeven moment
maar ben van plaats 22 gekomen. Onder deze omstandigheden kan ik hiermee tevreden zijn.

15:25 uur.
Race 2

Mij startpositie is dit keer plaats 7. Tweede rij, tweede van rechts.
Zelfde start procedure als race 1. De omstandigheden zijn iets beter. Er is een heel smal droog
spoortje te herkennen op het circuit. Ik heb ook nog steeds mijn droog weer banden eronder
zitten.
Licht staat op rood. Een klein beetje gas bijgeven. GROEN.
Ik heb een normale start en kom ook als zevende bij de eerste bocht.
Ronde na ronde komt er een rijder mij voorbij. Je kunt echt merken dat deze jongens het
circuit beter kennen. Ze remmen net iets later geven net iets meer gas. Ik kan er niet veel meer
aan doen dan zo hard mogelijk proberen rond te gaan.
In de een na laatste ronde rijd ik de laatste bocht voor de start en finish lijn uit en er komt een
rode honda naast mij komt te rijden. We trekken gelijk op richting het rechte stuk.



De lijnen die we rijden komen dichter naar elkaar toe. Een van ons moet vaart minderen
anders gaat dit verkeerd. Ik vertik het echter om te wijken, ik ben er flauw van om ingehaald
te worden. We komen steeds dichter bij elkaar. Volgas, plat op de tank, 170 km/uur en ik ga
wat verder naar rechts richting de rode Honda. Als we bijna kuip aan kuip zijn geeft de rode
Honda het op.
Uiteindelijk kom ik als elfde over de streep. Mijn beste tijd 1.56.327, wat op zich niet slecht is
voor de eerste keer. Toch houd ik een ontevreden gevoel over aan deze race.

17:05 uur.
Finale race.

Dir keer sta ik op de elfde plaats. Rij 3, tweede va links.
De baan is droog, het zonnetje schijnt, ik ken het circuit weer wat beter dus dit wordt leuk.
Licht staat op rood, de spanning stijgt, GROEN.
Ik geef te veel gas en de voorkant van de motor komt omhoog. Ik moet het gas terug nemen.
Het resultaat is dat ik de hele start verknald heb. Links en rechts schieten ze mij met een
noodgang voorbij.
Ik duik als een van de laatste, rond de dertigste plaats, de eerste bocht in.
De inhaal race kan beginnen. Per ronde haal ik wat mensen in. Vooral bij de vele chicanes die
het circuit rijk is kun je ze er goed uit remmen. Die chicanes daar had ik in het begin veel
problemen mee maar ik begin nu te leren hoe je ze moet nemen.
Uiteindelijk is de race veel te kort om er veel in te halen en hoe verder je naar voren komt hoe
moeilijker het wordt. Uiteindelijk kom ik als dertiende over de streep. Toch nog zeventien
ingehaald. Vreemd genoeg rijd ik mijn snelste ronde in Race 2 en niet in deze race.
De finale was een leuke race met een slechte start. Jammer.

Uiteindelijk ben ik in de dagstand op de tiende plaats beland, wat ik zelf redelijk vind.
Er had echter meer in gezeten. De volgende keer beter.

De volgende race is in Assen op 5 augustus. Dichtbij huis, dus als jullie een
kijkje willen komen nemen dan ben je van harte welkom.
Het tijdschema heb ik bijgevoegd.

Sponsors en 25 euro-leden bedankt en tot de volgende keer.

Groeten,

Albert.


