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Beste Mensen we zijn nu toe gekomen aan de serie zomer testen met nieuw 
talent. 

Deze keer hebben we drie nieuwe coureurs in de Formule auto’s gehad op e’e’n 
dag. 

Als allereerste gaat Hans Boer een van de auto’s uitproberen voor een paar 
ronden en dan mag een nieuw talent zijn kunnen laten zien. 

In de ochtend is het Koen Bogaerts die al dit jaar op verschillende circuits 
gereden heeft in de Mini Challance Cup en dus zowel race als circuit ervaring 
heeft.   Het is toch wel even wennen om vier centimeter van de grond te zitten 
en al die dikke Porsches, Corvette’s en Mantos om je heen te horen bulderen.    
Al snel weet hij een zeer goed ritme te vinden en sluit een zeer goede test af 
met een lange sessie waarmee hij laat zien over ruim voldoende wagenbeheersing 
te beschikken.   Voor Koen is een vervolgtest een volgende stap in de richting van 
een formule wagen carriere. 

http://by106fd.bay106.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=13ED3986-FE28-4974-A3C9-5F1A2A0FEDCD&start=0&len=194149&src=&type=x&to=info@dejoracing.nl&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=00000000-0000-0000-0000-000000000001&a=142444b0147b92e96021120192d1eddaf4505841d56bbd60a03bc9acec257228


 

In de middag pause fietst onze Team manager Jeroen de Jong met  een tweetal 
jonge karters het circuit rond, om te laten zien waar de punten van remmen 
sturen en accelereren het beste plaats kunnen vinden. 

Met vier coureurs op zo’n testdag staat onze testcoureur steeds klaar, om de te 
gaan gebruiken raceauto, eerst een shakedown te geven voordat er nieuw talent 
op los gelaten wordt. 



 

Het is niet alleen een heel lage auto een formule ford maar ook het zicht opzij is 
redelijk beperkt, dus bij het uit de pitbox wegrijden moet er zeer goed op de 
engineer gelet worden die voor de auto staat.  Dan komen de eerste 5 ronden 
voor zowel Dennis Veltman als Stefan van Beek en alsof het zo moet zijn de 
eerste druppels komen naar beneden. 

Gelukkig zet de regen niet door en zelfs de zon komt nu en dan even kijken. 

Doordat er erg veel supercars op de baan zijn is het nu en dan even in de 
pitstraat wachten totdat de baan weer vrij gegeven wordt na het afslepen van 
een dikke achtcilinder. 

Uiteindelijk kunnen Stefan en Dennis hun volledige programma afwerken en 
begint er goed de snelheid in te komen.  Voor zo’n eerste orienterende test ligt 
de nadruk op wagenbeheersing en circuit verkenning en juist niet op hele snelle 
rondes.   Dit is echt een programma onderdeel voor de vervolgtest waar meer 
gewerkt wordt naar wagenbeheersing en tijden gaan rijden. 

Alletwee deze karters hebben duidelijk hun potentie laten zien en we gaan ze 
dus alletwee uitnodigen om in de komende periode een tweede test te komen 
draaien. 



 

en dan uiteindelijk even op de foto  

  

volgende week zitten we alweer op het circuit met een aantal vervolgtesten. 

Groetjes Ted 

 


