
’In een Formule Ford lijkt het net of je in Python zit’  

door Robert van Lith  

 
Vrijdag 14 oktober 2005 - Koen Bogaerts raakte besmet met het racevirus door Arie Luyendijk junior. 
Komend weekend maakt de Bosschenaar zijn debuut in de Formule Ford. „Voor sommige bochten moet 
je een groot hart hebben.“  

 

 
Koen Bogaerts 
(Foto Peter van Huijkelom)

Den Bosch 
 
Waar een partijtje voetbal op straat al niet toe kan leiden. Koen Bogaerts trapte tien jaar terug een balletje in Den 
Bosch-zuid met Arie Luyendijk junior, wiens bekende vader Arie Luyendijk een woning bezit in die wijk. De twee 
raakten bevriend. En Koen Bogaerts raakte via Luyendijk junior besmet met het racevirus. „Hij nam me mee naar 
de kartbaan in Den Bosch. Sindsdien was ik daar niet meer weg te slaan. Ik had er jarenlang een baantje, 
waarmee ik geld verdiende om daar te kunnen rijden.“ 
Nu is Bogaerts (23) tien jaar verder. En staat hij komend weekeinde voor zijn debuut in de finalerace van de 
Formule Fordserie. Hij mag rijden in een wagen van het team Geva Racing van Gert Valkenburg uit Oosterhout. 
Bogaerts heeft er inmiddels twee testen opzitten in een formuleauto. „Je weet echt niet wat je meemaakt“, begint 
de Bosschenaar - die als centrale verdediger in het tweede elftal van Zwaluw VFC in Vught speelt - enthousiast te 
vertellen. „De topsnelheid ligt ver boven de 200 kilometer per uur. In zo’n auto lijkt het net of je in de Python zit. Je 
zit heel anders in zo’n auto, eigenlijk lig je er meer in. Ik heb daar heel erg aan moeten wennen omdat je zo laag 
zit. Verder is de acceleratie enorm hoog en je hebt ontzettend veel grip in zo’n auto. Voor sommige bochten moet 
je een groot hart hebben.“ Bij zijn laatste test ging het even mis voor Bogaerts. Hij kreeg onderstuur en 
beschadigde zijn auto. „Heel zuur was dat. Het leek er even op dat ik de wedstrijd van komend weekeinde niet 
kon rijden, maar ik heb gelukkig een aantal sponsors bereid gevonden om de schade te betalen.“ 
Het woord sponsors is gevallen. Bogaerts weet maar al te goed dat succes in de autosport staat of valt met geld. 
„De bedragen die je hoort in de autosport, daar word je soms ziek van.“ 
Bogaerts weet waar hij over praat. De student aan het Instituut voor Autobranche en management in Driebergen 
is bijna altijd op zoek naar sponsors. Met enige trots toont hij een sponsorplan van zijn team, IKDB Motorsport. In 
dat team - „IKDB staat voor Indoor Karting Den Bosch. Het bedrijf is al failliet, maar daar liggen onze roots“ - rijdt 
Bogaerts samen met Nik de Jong uit Vught en Bosschenaar Pascal Paanakker.  

Kosten delen  

De drie rijden in de Mini Endurance Cup, een competitie met mini’s die wedstrijden rijden van vier tot acht uur. 
„We wisselen elkaar af tijdens de race. Het voordeel van deze klasse is dat je veel circuitkennis krijgt en dat je de 
kosten met drieën kunt delen.“ Ook komend seizoen wil Bogaerts - die zijn autosportloopbaan begon in de karts - 
uitkomen in de Mini Endurance Cup. „En als het lukt hoop ik nog meer wedstrijden te rijden in de Formule Ford. 
Maar dan zal ik nog wat geldschieters moeten vinden.“  

 

 


