
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Race 6 & 7 

Spa Francorchampagne & A1 Grand Prix Zandvoort 
 
Twee mooie evenementen volgden elkaar in een razend tempo op! Twee circuits met veel 
historie en die erg uitdagend zijn. Uiteraard waren er weer hoogte- en dieptepunten. 
 
Drie weken geleden waren we te gast in de Belgische Ardennen. Na een verloren vrije 
training, wegens een loszittende ophanging, maakten we onze eerste meters tijdens de 
kwalificatie wat resulteerde in ieder vier rondjes tracktime. Niet de ideale voorbereiding, 
dus besloten we om tijdens de eerste race op dezelfde banden door te rijden. We wisten 
dat we het moeilijk zouden gaan krijgen dus was het beter om in race 1 in het begin toe 
te slaan om vervolgens de race solide uit te rijden. Dit plan werkte goed tot twee ronden 
voor het einde elektrische problemen roet in het eten gooide. 
  
Dit alles resulteerde in een startplek in de achterste regionen van het veld tijdens de 
zondagrace. De 30 man die ons kwam aanmoedigen hebben een spannend eerste 
gedeelte van de race gezien maar na een kwartier kregen we het toch lastig op het 
bloedsnelle circuit van Spa. We waren niet krachtig genoeg om het tempo van de 
voorhoede te rijden en we moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 10 positie. We 
hebben dit seizoen aan motorvermogen ingeleverd en dat begint ons nu op te breken. 
Hopen op veel regen dus! 
 
Afgelopen weekend was de Dutch Supercar Challenge het voor- en na programma van de 
A1 Grand Prix op Zandvoort. Speciaal voor dit drukbezochte evenement hadden we een 
racetrailer met tent geregeld via onze sponsor Autorent Harrie van de Puten uit Deurne. 
Daarnaast hadden we onze eigen tent compleet ingericht voor de hospitality want we 
zouden 55 sponsors en relaties op bezoek krijgen.  
Zaterdagochtend omstreeks 04.30 uur werden we uit bed gebeld omdat onze tent zou zijn 
weggewaaid. We snelden 
ons vanuit Bloemendaal over 
de boulevard met 
windkracht 7 naar de 
paddock en er was geen 
woord gelogen. De tent 
compleet weggevaagd, 
verbogen en gebroken 
tussen de andere tenten en 
trailers in. Na drie uur te 
hebben opgeruimd, een tent 
(72 m2) armer en alles weer 
in de bus te hebben geladen 
stonden we daar zonder 
enig onderdak de Porsche 
(gelukkig geen schade 
opgelopen) te prepareren 
voor de eerste training om 
08.20 uur en de kwalificatie 
om 11.00 uur. Gelukkig was 
het tijdens het prepareren 
droog. De kwalificatie begon 
op een natte baan maar het 
droogde snel op. We hadden 
maar een paar rondes tijd 
om een tijd te zetten en de 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

vele ongelukken op de baan maakten het niet gemakkelijk. 
 
De eerste race zaterdagmiddag was al een kleine overwinning want we bleven de twee 
snellere Porsche 997’s voor en met de ander hadden we een ronden lang gevecht!  
Na de race moesten we nog een noodtent zoeken want we zouden op zondag 55 gasten 
ontvangen. De Opel Astra Silhouette van Divitec Racing had op zaterdag een niet meer te 
herstellen schade opgelopen. Zodoende was er bij hen in de trailer plaats beschikbaar en 
hadden we onderdak gevonden. Het was niet helemaal wat we in gedachten hadden maar 
we stonden in ieder geval droog, want regen kwam er! 
 

 
 
Mede hierdoor werd het één van de beste races van het seizoen. Begonnen op de 1 na 
laatste en 29e positie lagen we op een gegeven moment op de 4e plaats in de klasse en 8e 
algemeen! Fantastisch dat we met de Porsche in de regen wel iets van onszelf kunnen 
laten zien. Koen was in gevecht met een Porsche 997 voor de derde plaats en we leken af 
te stevenen op een tweede plek! Met het voorbij laten gaan van een paar snellere auto’s 
uit de GT klasse verloren we helaas te veel tijd en vielen we terug naar de 5e plaats. Een 
superrace van formaat en met een minder competitieve auto op een droge baan hebben 
we des te meer ons visitekaartje afgegeven op het kletsnatte Zandvoort! Net het podium 
gemist, over twee weken zijn de Slam FM Finale Races op het circuit van Assen, en 
kunnen we het opnieuw proberen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
IKDB Motorsport 
Koen & Nik 



 


