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De vrouwen
van HC Den
Bosch komen
dit weekeinde
twee keer in
actie. Zaterdag
gaat de ploeg
op bezoek bij
Laren. Op
Tweede Paas-
dag wacht de
vrouwen een
uitduel bij Gro-
ningen. 
De mannen
van HC Tilburg
spelen vrijdag-
avond op eigen
veld tegen
HGC.

Marcel Luyckx
Den Bosch/Oisterwijk

H
et klinkt tegenstrijdig.
Maar Koen Bogaerts en
Mark van der Aa leveren
graag wat paardenkrach-
ten in om verder te ko-

men in de autosport. Want de Euro-
pean GT4 Series waarin de Brabantse
tandem dit seizoen debuteert, staat
hoger ingeschreven dan de Supercar
Challenge. ,,In die competitie is de top
minder breed. Wij gaan echt voor de
race-uitdaging”, verklaart Bosschenaar
Bogaerts de overstap. ,,Autoracen
draait niet altijd om pure snelheid. We
reden op Zandvoort al rondjes van 1

minuut 41. Als je sneller wilt, moet je
naar GT3-auto’s of LMP2. Onbetaal-
baar voor ons. En met meer dan veertig
gelijkwaardige auto’s aan de start in de
GT4, zijn we wel in onze missie ge-
slaagd om een competitieve klasse uit
te zoeken.”
Van der Aa: ,,In snelheid gaan we
erop achteruit. Maar het niveau van de
rijders ligt hoger. Er zitten profs tussen
en grote automerken brengen hun
veelbelovende talenten onder in de
GT4. Zelf zijn we al een paar jaar ou-
der.” Beiden zijn 36 jaar. ,,We maken
ons geen illusies dat wij de nieuwe
Maxen zijn, maar we willen wel het
maximale voor onszelf halen”, zegt
Bogaerts.

Kampioen
In de Super Challenge hebben ze on-
geveer alles gewonnen wat er te win-
nen viel. Bogaerts was er al drie keer
kampioen, met drie verschillende
racepartners. Met Van der Aa pakte hij
in 2015 de trofee. ,,Het afgelopen jaar
zijn we helaas maar derde geworden
na een seizoen van pieken en dalen.
Zelf heb ik een fout gemaakt op Spa,
gecrasht terwijl we op een goede posi-
tie reden, en we zijn te vaak uitgeval-
len met technisch malheur”, legt Bo-
gaerts uit.
Ze lonkten al langer naar de uitda-
gende GT4-klasse. Bij het team van
MDM Motorsport uit Badhoevedorp
krijgen ze nu de kans. In een gloed-

nieuwe BMW M4 GT4. Het racebud-
get is substantieel verhoogd, al willen
ze geen bedragen noemen. Bogaerts:
,,Het is al ongelooflijk dat jongens die
op een indoorkartbaan in Den Bosch
begonnen zijn, volledig op eigen
kracht de GT4 European Series halen.”

Luyendijk jr.
Het was Arie Luyendijk jr., zoon van de
tweevoudig Indy 500-winnaar en ge-
boren in Den Bosch, die Bogaerts op
13-jarige leeftijd enthousiast maakte
voor de kartsport. ,,Arie is nog altijd
een maat van me. De bedoeling was
om vorig jaar november samen de 24
uur van Cota, in Texas, te rijden. Dat
kon niet doorgaan omdat hij druk was
met de Amerikaanse datingshow The
Bachelor. Het ultieme doel is om sa-
men met hem een keer aan de start van
een 24-uursrace te staan. In Amerika,
want met zijn naam kan hij de nodige
sponsoring daar regelen. In de zomer
komt hij weer naar Nederland, dan zal
ik het vuurtje bij hem aanwakkeren.”
Eerst wacht een uitdaging op zes Eu-
ropese circuits, om te beginnen op 7 en
8 april in Zolder. Omdat testkilometers
op het circuit duur zijn, kiezen Bo-
gaerts en Van der Aa voor veel trai-
ningsuren op de racesimulator van de
Technische Universiteit in Delft. De
racestrategie moet nog bepaald. Van
der Aa: ,,De rolverdeling wie de race
begint en wie de tweede beurt doet,
bepalen we altijd op gevoel. We vin-

den het allebei leuk om een keer te
starten.”
Bogaerts: ,,We vormen niet alleen
een raceteam, we zijn ook vrienden.
We zijn geen haantjes die op de baan
moeten laten zien wie de snelste is. We
dagen elkaar wel uit op trainingen met
data, dan proberen we het maximale in
elkaar naar boven te krijgen. Als de eer-
ste rijder de banden moet sparen om in
het tweede deel toe te kunnen slaan,
doen we dat. Daarom denk ik dat wij
een groot voordeel hebben. We kun-
nen van elkaar accepteren als we tac-
tisch moeten rijden. Dat is het spelle-
tje. Er rijden ook fabriekscoureurs
mee, jonge honden die zich nog willen
bewijzen.”

‘We zijn geen
haantjes op de baan’

De Supercar Challenge is voor Koen Bogaerts (Den Bosch) en
Mark van der Aa (Tilburg) geen echte uitdaging meer. Dit seizoen gaan

de autocoureurs vol gas voor de GT4-European Series.

Raceduo debuteert dit seizoen in GT4 Series

� Mark van der Aa (l) en Koen Bogaerts hebben ‘promotie’
gemaakt in de autosport.

We maken ons 
heus geen illusies 
dat wij de nieuwe
Maxen zijn
– Koen Bogaerts (36)

De rolverdeling wie de
race begint en wie de
tweede beurt, bepalen
we altijd op gevoel
–Mark van der Aa (36)

Atletiek

Paasloop 
Marvilde 
in Boxtel

Bij atletiekver-
eniging Mar-
vilde in Boxtel
staat op
Tweede Paas-
dag de jaar-
lijkse Paasloop
op het pro-
gramma. De
wedstrijdatle-
ten beginnen
om 11.00 uur
aan 10,5 kilo-
meter. Voor re-
creanten zijn
er ook kortere
afstanden. In-
schrijven kan
tot een kwar-
tier voor aan-
vang. 


