
 

 
  

VAN MINI COOPER NAAR PORSCHE GT3 IN DE DSC 
Dit jaar is de Dutch Supercar Challenge twee rijders in een Porsche GT3 rijker. Nik de 
Jong en Koen Bogaerts reden vorig jaar nog in een Mini maar in 2007 gaan ze 
meestrijden in een Porsche geprapareerd door Pieter Dubois. Vorige week donderdag 
vond de eerste test plaats op het circuit van zolder. Niks en Koen vertellen ;   

Eerste test op circuit Zolder met Porsche 996 GT3 : 
Maandenlange voorbereidingen gingen vooraf aan het moment waar we het tenslotte eigenlijk 
allemaal voor doen. Plaatsnemen in de racewagen en snelle rondes rijden. Afgelopen 
donderdag was onze eerste training met de Porsche! Al vroeg vertrokken we naar het circuit 
van Zolder omdat we hadden besloten om de ochtend en de middag te gaan testen. Dat was 
achteraf gezien een goede keuze omdat we zo veel meters hebben kunnen maken en het 
onze enige training is voor de race van komend weekend op de Nurburgring. 

 

We kregen een uitgebreide instructie van Pieter Dubois over de hele Porsche. Van de meters 
en knoppen tot aan het weggedrag met koude en warme banden. Vervolgens nam Koen plaats 
achter het stuur om een soort ‘shake down’ uit te voeren. 

“De eerste rondes deed ik uiteraard erg voorzichtig omdat ik nog nooit met zoveel pk’s gereden 
had. Alles is nieuw dus ik was ook erg aan het genieten van dat moment. De power, grip, 
acceleratie maar ook vooral de decceleratie zijn enorm van deze, van origine, Duitse bolide! 
Maar al vrij snel ging ik het tempo opvoeren en steeds harder over de ideale lijn rijden. De 
chicanes die met de MINI maar moeilijk te trotseren waren, daar ging de Porsche als een mes 
doorheen. Voor de snelle bochten moest ik nog wat meer vertouwen in de auto krijgen, maar 
dat steeg per ronde,” aldus Koen. 



 

Aan het einde van de ochtend sessie was Pieter meer dan tevreden. Hij had niet verwacht dat 
wij ons al zo snel zouden aanpassen aan deze auto. Ook wij waren positief verrast van onze 
vorderingen. 

“We zijn echt bevoorrecht om in zo’n racewagen te mogen sturen. Als je dat pedaal indrukt dan 
gebeurt er tenminste wat. Ik had verwacht dat het meer tijd zou kosten om aan de auto te 
wennen maar we hadden al vrij snel het goede spoor te pakken. We konden natuurlijk goed de 
data van Koen en mij naast elkaar leggen en zo zagen we allebei wie waar sneller was en dan 
leer je natuurlijk snel. We moeten nog een stukje sneller worden maar dit is in ieder geval een 
goed begin,” aldus Nik. 

Wij gaan vol vertrouwen het seizoen tegemoet. Deze test heeft uitgewezen dat we potentie 
hebben in de Supersport 1 klasse van de Dutch Supercar Challenge, alhoewel dat niet 
gemakkelijk zal worden. Het is de drukste klasse binnen de DSC en met veel ervaren rijders en 
snelle auto’s. Zo zullen wij het op moeten gaan nemen tegen o.a. BMW V8’s, Porsche 997’s, 
Marcos Mantissen etc. Aan het einde van de dag hebben we op het rechte stuk van Zolder nog 
een aantal mooie plaatjes geschoten. 
   

 


