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IKDB Motorsport - Maandmail Mei
Beste

  
Eindelijk is het seizoen weer begonnen. Traditioneel werd het seizoen afgetrapt tijdens de Paasraces
op Circuit Park Zandvoort. Een spannend weekend omdat je vooraf nooit precies weet waar je staat ten
opzichte van de concurrentie. 

  

 Mark dwars door de Audi S bocht
  

Verslag Paasraces
 Met gepaste trots kunnen we melden dat het met de basis snelheid wel goed zit. Na de eerste en

voorbereidende test op het circuit van Spa Francorchamps was er nog twijfel of we wel snel genoeg
zouden zijn om te kunnen strijden tegen onder andere de snelle Porsches. Na een paar belangrijke
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aanpassingen aan de afstelling van de auto en veel data analyses betreffende onze rijstijl hebben we
de benodigde stap voorwaarts tijdig weten te maken. Vanaf de eerste vrije training waren we bovenaan
de ranglijst te vinden.

  
Kwalificatie

 Tijdens de kwalificatie is het zaak om alles op de rit te hebben voor twee snelle rondjes. Het moeilijkste
aan deze kwalificatie is dat de omstandigheden anders zijn dan tijdens de vrije trainingen. Het
belangrijkste verschil zit hem in de banden. De kwalificatie starten we namelijk altijd op een nieuwe set
banden en die zijn na 3 a 4 rondjes op hun best. Het is dus zaak om te zorgen dat je in deze rondjes
geen fouten maakt en niet wordt opgehouden door andere deelnemers. Fouten werden er niet gemaakt
maar helaas kwam Mark in de laatste twee bochten van zijn snelste ronden een langzamere deelnemer
tegen waardoor we volgens de data 0,5 seconde verloren. De eerste reactie was telleurstelling, maar
toen al snel bleek dat deze twee rondetijden goed waren voor P2 in race 1 en zelfs de Pole voor de
race op zondag kwam de vreugde.

  
Race 1

 De eerste race werd verreden onder mooie weersomstandigheden. Pieter nam de start voor zijn
rekening en kon na een goede start in de vierde ronde zelfs de leiding in de wedstrijd overnemen. Deze
leiding wist hij tot aan de pitstop in de 25ste minuut vast te houden. Mark nam tijdens de verplichte
pitstop het stuur over en kwam op de tweede plaats in de race terecht. Na een ronden lang gevecht
met onze teamgenoot Daan Meijer kon Mark hem bij het aanremmen van de S bocht verschalken.
Hierna was het zaak om de snelheid op te voeren want er waren ondertussen al meerder concurrenten
achter ons aangesloten. Door een aantal snelle ronden die volgden konden we de eerste overwinning
van het seizoen noteren. Wat een heerlijk gevoel om zo het nieuwe seizoen te beginnen. 

  

Leading the pack
  

Race 2
 Na een fantastische eerste race hadden we onszelf wederom een overwinning als doel gesteld. Mark

was degene die dit keer de start voor zijn rekening nam. De start verliep goed en we kwamen als
eerste uit de bekende tarzanbocht. Na de eerste ronde was het echter teamgenoot Bas Schouten die in
diezelfde bocht toch de leiding wist over te nemen. Vrijwel direct na dit moment kwam de Safety car op
de baan. Ronden lang waren we genoodzaakt om de safety car te volgen omdat de vangrail
gerepareerd moesten worden na een harde crash in het scheivlak. Vrijwel direct nadat de safety car de
baan had verlaten en er weer geracet kon worden was het tijd voor de verplichte pitstop. Helaas verliep
de wissel niet zoals gepland. Door een nog onbekende reden kregen we het stuur niet snel terug
geklikt. (deze is afneembaar om het in en uitstappen mogelijk te maken). We verloren hierdoor
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minimaal 20 kostbare seconden. Pieter kwam hierdoor op de zede plaats terug in de wedstrijd. Na een
aantal snelle ronde was hij in staat om weer aan te sluiten bij de top 3. Precies op dit moment begon
het achter op het circuit plotseling enorm hard te regenen. Door deze wisseling van de
weersomstandigheden besloten bijna alle deelnemers direct de pitstraat in te rijden om te wisselen
naar regenbanden. Pieter nam deze beslissing ook alleen pakte het helaas verkeerd uit. Door een
technisch probleem bleek later dat het rechterachterwiel niet goed gemonteerd was en zodoende los
was gelopen. Dit betekende helaas einde race en nul punten voor ons. Dit was uiteraard na de euforie
van de eerste race een zware telleurstelling. Racen is en blijft een technische sport waarbij dit soort
situaties kunnen voorkomen. 

  
Al met al kijken we toch zeer tevreden terug op het eerste race weekend en kijken nu alweer uit naar
het volgende evenement dat staat gepland in het weekend van 13 en 14 mei. Deze races zullen
worden verreden op het thuis circuit van Red Bull in Oostenrijk. We houden jullie uiteraard ook tijdens
dit evenement weer op de hoogte van onze prestaties. 

  
- Uitslagen Paasraces

 - Verslag Paasraces RTL 7
  

In Memoriam
 Afgelopen maandag kregen we zeer onverwacht erg triest nieuws te horen dat sponsor en vriend

Dennis Donkers plotseling is komen te overlijden. Dennis is maar 47 jaar oud geworden.
 Donkers!! zoals we hem altijd noemde,  kennen we al vanuit de karting vroeger waar hij zelf ook aan

wedstrijden deelnam. Vervolgens heeft hij alle autosport klasses met ons doorlopen als sponsor.
Dennis was een autosport fan in hart en nieren en hij was meer dan gemiddeld bij ons op het circuit te
vinden. Hij kwam ons zelfs aanmoedigen in Dubai tijdens de 24 uurs race. Ook ging hij vaak mee naar
het eindejaarsfeest van de Supercar Challenge waar we mooie avonturen hebben beleefd.

 Niet te bevatten dat iemand zo ploteseling en zo onverwacht uit het leven wordt gerukt. Dank voor al je
steun en vriendschap!! RIP Dennis Donkers!

  
Hier een greep uit wat foto's met Dennis de afgelopen jaren

  

 Links: Dennis. Samen met Erik en Koen
  

http://www.supercarchallenge.nl/userfiles/library/2017/27_paasraces/supercar_challenge_powered_by_hankook-2017-04-14.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zGiRQzguAu0
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 Hier met o.a. Jurgen en Marcel en wat dames en een oliebol
  

 
 

 Met o.a. Rintje Ritsma en Tom Coronel
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 Trots in Dubai
  

 Samen met Nik en Koen in 2011
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 Met Paul
  

BMW M Club bij Renova 
 Op 20 mei waren we uitgenodigd bij Renova te Breda om de BMW M Clubavond bij te wonen. Onze

M4 was ook aanwezig en o.a. Jan Lammers gaf een leuke presentatie. Het hele verslag kun je hier
teruglezen:  https://bmwmclub.nl/bmw-m-club-avond-bij-renova-breda

  

  

https://bmwmclub.nl/bmw-m-club-avond-bij-renova-breda
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Kart en Race Clinics

 De clinics blijven maar vol lopen. Wat betreft de Kart Clinic hebben we nog 4 vrije plekken voor 18 mei.
Tevens nog in te schrijven voor 1 juni en 22 juni. Op 17 juni organiseren we de IKDB Kart Cup op
Berghem. Daar hebben we nog plek voor 14 teams van 2 personen. En post me voor inschrijving voor
de BMW Race Clinic.

  
Fotoverslag

  

 Druk in overleg tijdens eerste trainingen
  

 
 

https://bmwmclub.nl/bmw-m-club-avond-bij-renova-breda
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 Pole Position voor race 2
  

 Trainen met 125cc shifter karts met o.a. Bas Schouten. Wat een  kanonnen :)
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 Afgelopen zaterdag een Clinic op Zolder met o.a. SDW Shipping
  

 Opnamen RTL 7 tijdens de pitstop
  

Tot de volgende maand.
  

 
 
 
Met sportieve groet,

  
IKDB Motorsport:

 Koen Bogaerts 
 Mark van der Aa 

http://sdwshipping.com/
http://www.ikdb.nl/
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