
Zware teleurstelling IKDB Motorsport tijdens Zolder 
Funcup 
 
Het tweede raceweekend is voor ons een zware teleurstelling 
geworden. Nu we de auto al veel beter kennen dachten we te 
kunnen gaan strijden met de andere bolides. Maar helaas 
kreeg het, veel te korte raceweekend, een hele andere 
wending. 
 
Op dit circuit hebben we al vaak gereden dus er stonden eigenlijk geen verassingen op het programma. 
Tijdens de eerste vrije training van veertig minuten zaten we voor ons gevoel al heel snel op een 
behoorlijk tempo. We waren al anderhalve seconde sneller dan tijdens onze eerste kennismaking met 
de Porsche een aantal weken geleden. Na de training bleek onze snelste geklokte ronde toch niet snel 
genoeg voor de top tien en daar baalden we behoorlijk van. Maar gelukkig kwam Pieter Dubois al snel 
met een positieve mededeling. We reden op de banden die al twee races oud waren van de 
Nurburgring terwijl de meesten van de concurrenten op beter rubber stonden.  
 
Met nieuw schoeisel onder de Porsche gingen we ons kwalificeren voor een plek in de voorste 
gelederen van het veld. Koen begon de kwalificatietraining en zijn tijden gingen snel omlaag.  
 
“Gedurende twee ronden hing de gele vlag uit in de eerste bocht (de eerste linker) waardoor ik in die 
ronden geen snelle tijd kon noteren. Ik was al een seconde sneller dan in de vrije training maar er 
moest nog meer af! Mijn vijfde ronde ging erg goed en ik moest nog één chicane verschalken, maar 
daar kwam ook een GT aangesneld (Opel Astra DTM). Hij zette zijn inhaalpoging niet goed door 
waardoor ik ook tijd verloor en de snelle ronde helaas moest afbreken,” aldus Koen. 
 
Vervolgens ging Nik de baan op en in zijn laatste ronde wist hij nog een aantal tienden van de tijd af te 
snoepen en twee plekken te winnen voor de startopstelling!  
 

 
 
Nik startte de race vanaf de 13e positie in onze klasse en had meteen al twee plekken gewonnen. Hij 
kon het tempo goed volgen en had het druk met verdedigen en aanvallen. Ronde vier…. 
 
“De Nissan Supertourer (ex BTCC) van Rick Pearson zat te pushen en was sneller dan ik. Ik moest 
verdedigende lijnen rijden om hem achter me te houden. Bij de exit van de kanaalbocht (snelste bocht 
Zolder) zat hij in mijn versnellingsbak. Onze Porsche heeft iets meer rechte lijn snelheid waardoor ik 
net iets uit kon lopen. Ik schakelde van de vierde naar de vijfde versnelling (195 km/uur) en toen brak 
er spontaan iets af in de achterwiel ophanging. Er was geen houden meer in en ik raakte in een 450̊ 
spin en belandde in de muur. Eerst dacht ik nog dat ik een duw kreeg van de Nissan maar na het 
bestuderen van de beelden was het snel duidelijk dat er iets brak,” aldus Nik. 
 



 
 
De schade is niet mis. De neus van de auto is krom en zal gericht moeten worden. Daarnaast is een 
aantal bumpers goed kapot en technisch zal er ook het een en ander vervangen moeten worden bij de 
achterwielen. Gelukkig hebben we voor de Porsche aan het begin van het raceseizoen een verzekering 
afgesloten, maar het eigen risico is nog steeds een fiks bedrag. Hopelijk is de Porsche op tijd klaar voor 
de race van 16 & 17 juni op Spa-Francorchamps. 
 
RTL 7  
Zondag 12 juni 12.15 uur (deel 1) 
Zaterdag 23 juni 13.30 uur (deel 2) 
 
Misschien dat de crash wordt uitgezonden op RTL7, we adviseren dus te kijken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eurogrip Racing 
Koen Bogaerts
Nik de Jong  

 

 
 

 

http://www.supercarchallenge.nl/driver/0/292/koen_bogaerts.htm
http://www.supercarchallenge.nl/driversprofile.php?driverID=289

