
 
 
Koen Bogaerts maakt opwachting in Formule Ford tijdens Finale races 
Zandvoort! 
 

 
 
Koen Bogaerts zal zijn opwachting in de Formule Ford maken tijdens de @Home Finale races op 
Circuitpark Zandvoort. Na een aantal succesvolle trainingen en uitstekende rondetjden lag het in de 
lijn der verwachting. Nu is het dan zover. Koen, die veel ervaring heeft in de kartsport (ICA en Rotax 
Max) neemt het weekend van 15 en 16 Oktober plaats in een Formule Ford van Geva Racing. Hij 
debuteert in de klasse First Division. 
 
 
 
Goed debuut Koen Bogaerts tijdens de @home Finale Races 
 
Helaas ontbrak de wel ingeschreven Michael Mason, maar mocht de Formule Ford-familie in 
Koen Bogaerts wel weer een nieuw gezicht verwelkomen. Na een zeer geslaagde test bij Geva 
Racing mocht de voormalig karter en deelnemer aan de Mini Endurance Cup tijdens de 
Finaleraces zijn wedstrijddebuut maken. 
Tijdens de laatste training, een week voor het festival, is Koen van de baan geraakt en het was 
even de vraag of zijn debuut wel doorgang kon vinden. Gelukkig heeft hij een aantal sponsors 
bereid gevonden om hem te steunen zodat hij toch kon uitkomen voor het team van Geva 
Racing. 
 
 
Vrijdag 14 oktober 2005: 
Vandaag stonden er twee vrije trainingen op het programma van 40 minuten. Dit betekende dus 
weinig tijd om de auto goed af te stellen. Bij het karten had je altijd de hele dag de tijd maar bij het 
autoracen is dat dus anders. Tijdens de eerste training was de baan nog erg nat, geen fijne 
omstandigheden om weer in je ritme te komen na de schuiver van vorige week. We moesten samen 
trainen met de Formule Renaults waardoor het erg druk was op de baan. Iedereen begon op 
regenbanden, maar na een minuut of 25 ontstond er een droge lijn op de baan. Veel rijders werden 
naar binnen geroepen voor slicks, maar mijn team besloot mij te laten rijden en veel meters te laten 
maken. Aan het eind van de training waren de banden helemaal weg ondanks dat ik bepaalde stukken 
door het natte gedeelte reed om de banden te koelen. 
 



 
 
 
 
De tweede training was compleet droog en dus kon ik gaan zoeken naar een goede afstelling. De 
tijden gingen snel omlaag en na een paar kleine aanpassingen aan de rollbar was de auto goed in 
balans. Jeroen Bleekemolen is bij Geva Racing een soort trainer en bekijkt samen met de rijders de 
data. Hij gaf me veel tips om nog sneller te zijn. In het begin verloor ik nog aardig wat tijd met 
doorschakelen. Een Formule Ford heeft een H bak met 4 versnellingen, maar je kunt door 10% te 
liften zonder koppeling doorschakelen. Dat is erg wennen, maar het schakelen kan binnen 2 tienden 
van een seconden (van gas af tot weer vol gas) 
 
Foto: Bas Kaligis 

Zaterdag 15 oktober 2005: 
Vandaag stond er een kwalificatie en een race 
op het programma, allebei nieuw voor me. Ik 
moest dus voor het eerst op nieuwe banden 
rijden en dat is ook weer erg wennen. De 
banden zijn het best in de 2e, 3e en 4e ronde. 
Je kunt de kwalificatie dus niet even rustig 
opbouwen maar je moet er meteen staan. 
We reden met drie man van ons team de pits 
uit, die ik kon gebruiken als een soort haasje. 
Na 1 ronde opgewarmd te hebben ging het 
meteen in de Tarzanbocht al mis. Ik remde op 
hetzelfde punt als mijn teammaat en tevens 
Nederlands en Benelux kampioen Dennis 

Retera, maar mijn achterwielen blokkeerden en ik stond vast in de grindbak. Ik werd weer achteruit 
geduwd en kon mijn weg vervolgen maar een ronde later moest ik de pits in omdat mijn transponder 
niet werkte. Ik heb dus maar 2 ronden kunnen rijden en dat uitte zich ook in een matige 12e tijd. In mijn 
klasse een 6e tijd. 
Achteraf bleek dat mijn rembalans compleet verkeerd was, 40% voor en 60% achter. Het uitstapje in 
de Tarzan was dus verklaard, maar daar had ik natuurlijk niet veel aan. 
 
Race 1 
Voor het eerst in mijn leven een race in een monoposto! Ik was wel wat zenuwachtig, maar niet 
overdreven, want ik stond toch vrij achteraan op de grid. Ik had dus niet veel te verliezen. Na de start 
verloor ik 1 plaatsje en diezelfde rijder kon ik pas een ronde later weer voorbij steken. Toen was ik de 
aansluiting al kwijt met de rest en ik kwam er ook niet meer bij. Door te weinig ervaring kon ik het gat 
nog niet dichten. Ik was erg teleurgesteld omdat ik tijdens de trainingen vaak erg goede tijden reed. 
Het team zei dat het niet gek was na pas een honderdtal ronden in zo’n auto te hebben gereden terwijl 
de rest van het veld er al een heel seizoen heeft gereden. Ik eindigde dus op een teleurstellende 12e 
plaats. 
 

    Foto's: Boudewijn Pieters en Tim Böhme 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zondag 16 oktober 2005: 
 
Race 2: 
Het was weer erg mooi weer, wat uniek is tijdens deze tijd van het jaar en vooral tijdens de Finale 
Races waar het de laatste jaren altijd heeft geregend. Alle kaarten waren verkocht wat betekende dat  
er een goede 10.000 toeschouwers aanwezig waren. 
 
Foto: Bas Kaligis 

Ik moest wederom vanaf een 12e positie starten 
omdat ik op die plek tijdens de 1e race ben 
geëindigd. De start verliep nu wel goed en ik 
schoof meteen een plaatsje naar voren. Ik had 
nu wel de aansluiting en ik kon het tempo goed 
volgen. De race duurt maar 12 ronden, dus je 
moet er goed bijzitten.   
Ik was aan het vechten met drie man, waaronder 
de Nederlands kampioen van de First Division. 
Alles zat er nu in; slipstreamen, inhalen, 
uitremmen, verdedigen. Het ging super en drie 
ronden voor het einde lag ik nog op een 
schitterende derde plaats in mijn klasse tijdens 
mijn debuut! Helaas kon ik dat niet volhouden en 

ben ik uiteindelijk 5e geworden.  
 
Het hele team was erg blij voor me omdat ik me nu al kon mengen tussen jongens die er al jaren 
rijden.  
 
Het doel voor volgend jaar is duidelijk, een heel seizoen in de Formule Ford. Maar dan zal ik nog wel 
de hulp van een aantal sponsoren moeten vinden. 
 
EEN GESLAAGD EN FANTASTISCH RACEWEEKEND!! 
 
En in het bijzonder wil ik de mensen bedanken die dit weekend voor mij mogelijk hebben gemaakt! 
 
Koen 
 
 
 


