
Koen Bogaerts :en Nik de long
van IKDB Motorsport

Inventiviteit maakt
.’van jongensdroom

realiteit

Koen Bogaerts (1) en Nik de ]ong scoren op de Europese circuits zowat weI~elij~ podiumplaatsen.

Meng een gebrek aan financi~le middelen met een gezonde dosis verstand en het
maakt creativiteit in je los. Dat deden Koen Bogaerts uit ’s-Hertogenbosch en N|k de
Jong uit Tilburg. Beiden zijn gek op autoracen maar ja, her geld. Door hun inventivi-
teit realiseerden ze hun jongensdroom en snellen ze bijna wekelijks met hun BMW
M3 over de Europese circuits.

Koen en Nik kennen elkaar van de indoor
kartbaan in ’s-Hertogenbosch. Ze waren
toen respectievelijk 13 en 9. Het was de
eerste stap in de racesport en veertien jaar
later delen ze tijdens de race een M3 met
310 pk. Een BMW met daarop zo’n tachtig
reclame-uitingen, ell goed voor duizend
euro.
"Het biedt ons de kans om te racen.
Allebei, want in de Dutch Supercar

Challenge wordt na een half uur verplicht
gewisse!d van coureur."
Koen geeft aan dat voor de racetijden wei-
nig uitmaakt. ’,We geven elkaar geen duim-
breed toe." De slimme aanpak van de
-heren (Nik studeert aan de universiteit/
rijdt taxi en Koen werkt bij Ricoh) houdt
niet op bij het genereren van sponsors. Nik:
"Wij bedanken onze sponsors door hen
een racedag op Spa Franchochamps aan te

bieden. Nee, niet met een drie sterren-
catering maar gewoon met broodjes en fris
uit de koelbox." Het werkt want menig
sponsor is al met een goed gevoel temgge-
keerd van een dagje ’uifleven op her cir-
cuit’.

Racen kost niet alleen veel geld maar
vraagt ook om ervaring. Nik: "Na het kar-
ten hebben we aan de Mini Cooper
Challenge meegedaan en een tijd in een
Porsche deelgenomen Dutch Supercar
Challenge. We moesten met onze Porsche
996 opboksen tegen teams die met een
recentere versies. Dat was geen doen."
Door in een lichtere categorie te stappen

(Sportklasse), de sponsoring op een eigen
wijze aan te pakken en in zee te gaan met
IR Motorspor~ (all-in-pakket) heeft het
team IKDB Motorsport een eigen gezicht
gekregen, een waar menig racecollega ter-
dege rekening mee houdt. Zes eerste plaat-
sen en twee tweede zeggen daarover
genoeg. "l)oor de constructie met JR
M0torsport lopen wij financieel g.een risi-
co, beschikken we steeds over goed materi-
aal en hoeven we alleen met onze compa-
ny smarts naar bet circuit te rijdemNee,
voor ons geen dure hotels. We slapen in de
trailer van JR."
Op 17, 18 en 19 juli zijn de heren actief op
Zolder in Belgie.


