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MET TWEE OVERWINNINGEN OP RIJ IN DE LAATSTE WK-RACES VAN 2021 
PAKTE RACING TEAM NEDERLAND DE WERELDTITEL. DE STRIJD OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP 

TELDE ZES RACES VAN IN TOTAAL 58 UUR, MAAR BLEEF SPANNEND TOT DE LAATSTE  
MINUUT. UITEINDELIJK KWAMEN FRITS VAN EERD, GIEDO VAN DER GARDE  

EN JOB VAN UITERT IN DE FINALE IN DE WOESTIJN VAN BARHEIN  
MET 19 SECONDEN VOORSPRONG ALS EERSTE OVER DE  

FINISH EN STELDEN ZO DE TITEL VEILIG. 
 

WWEERREELLDDKKAAMMPPIIOOEENN  
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Wereld VAN DE 

 

KAMPIOEN 

IINN  EEEENN  BBLLOOEEDDSSTTOOLLLLEENNDDEE  FFIINNAALLEE  IINN  DDEE  WWOOEESSTTIIJJNN  
WWOONN  RRAACCIINNGG  TTEEAAMM  NNEEDDEERRLLAANNDD  DDEE  WWEERREELLDDTTIITTEELL  

AFGELOPEN HERFST werden in Bahrein de  
laatste twee races van het 2021 FIA World 
Endurance Championship verreden.  
Racing Team Nederland, nog altijd het eerste 
en enige Nederlandse team in het WK, was na 
overwinningen in de 6 uursraces van Spa en 
Monza en een tweede plaats in de 24 uur van 
Le Mans, volop in gevecht om de wereldtitel in 
de LMP2 Pro-Am klasse.  
 
Spannende finale 
Op zaterdag 30 oktober stond de 6 Hours of 
Bahrain op het programma, een week later 
gevolgd door de 8 Hours of Bahrain op  
hetzelfde circuit waar ook elk jaar de F1 
Grand Prix van het land wordt verreden. 
Racing Team Nederland stond na vier van de 
zes races tweede in de WK-stand, zes punten 
achter het Amerikaanse team Dragonspeed 
en drie punten voor het Zwitserse RealTeam. 
In de twee races in Bahrein waren in totaal 63 

punten te verdienen, waardoor de titelstrijd 
nog volledig open was.  
De 6 Hours of Bahrain werd overigens  
halsoverkop ingelast als vervanger van de  
wegens coronamaatregelen op het laatste 
moment geschrapte 6 Hours of Fuji in Japan.  
Uit praktische overwegingen besloot de FIA 
daarom een extra race te organiseren in  
Bahrein, waar toch ook al de laatste race van 
het seizoen gepland stond. Het WK van 2021 
zou dus in de woestijn worden beslist. 
  
De eerste race in Bahrein 
Het was maar liefst 33 graden op het moment 
dat op het zonovergoten circuit van Sakhir de 
race van start ging. Racing Team Nederland 
vertrok vanaf de tweede positie in de LMP2 
Pro-Am klasse, maar Giedo van der Garde 
nam direct de leiding en nam in de eerste  
anderhalf uur een steeds grotere voorsprong. 
Frits van Eerd vergrootte dat gat tijdens zijn  
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eerste stint, waarna ook Job van Uitert meer 
afstand nam van de achtervolgers. 
 
Terug aan kop 
De inmiddels ruim 40 seconden voorsprong 
verdampte echter ineens halverwege de  
race door een voor de strategie van Racing 
Team Nederland zeer ongunstige “Full Course 
Yellow” oftewel een neutralisatie van de race 
wegens een incident op baan. 
Daardoor verloren de Nederlanders zelfs de 
koppositie, maar in de tweede helft van de 
race wisten ze zich alsnog terug te vechten 
naar de eerste plaats. 
Racing Team Nederland won zo het LMP2  
Pro-Am klassement voor het Zwitserse  
RealTeam (met voormalig 24 uur van Le Mans 
winnaar Loïc Duval) en het Deense High Class 
Racing, waarvoor ook de Poolse Formule 1-
coureur Robert Kubica uitkwam. 
Daarmee ging Racing Team Nederland met 
129 punten aan de leiding van het WK dat 
een week later op hetzelfde circuit beslist zou 
worden tijdens de 8 Hours of Bahrain. 
  
Spannende finale 
Behalve Racing Team Nederland konden nu 
nog twee teams de WK-titel winnen in de 
LMP2 Pro-Am klasse: het Amerikaanse  
DragonSpeed (met ex-Formule 1 coureur Juan  

Pablo Montoya) stond tweede op 9 punten, 
derde was RealTeam op 10 punten. 
De puntenverdeling in het WK was zodanig 
dat wie van deze drie teams een week later 
de 8 Hours of Bahrain zou winnen, tevens  
wereldkampioen zou zijn. 
 
Kampioen in stijl 
Racing Team Nederland domineerde  
uiteindelijk de beslissende 8 Hours of Bahrain 
en pakte daarmee de wereldtitel. Het was 
voor Racing Team Nederland de vierde zege 
in zes races, waarmee de wereldtitel in stijl 
werd veiliggesteld.  
De finalerace was tot het laatste moment 
spannend, want zoals gezegd: Racing Team 
Nederland móest winnen om wereldkampioen 
te worden. Frits, Giedo en Job verdedigden 
urenlang een nipte voorsprong op de  
belangrijkste titelrivalen. Uiteindelijk kwam de 
gele Oreca met 19 seconden voorsprong over 
de eindstreep.  
 
"Onbeschrijflijk," zei Frits van Eerd direct na de 
finish. Ik heb nog nooit zo'n spannende race 
meegemaakt. Het zal wel even duren voordat 
ik me volledig besef wat we vandaag gedaan 
hebben, maar het voelt fantastisch. Ik ben 
vooral enorm trots op wat we als team samen 
hebben gepresteerd dit jaar!" 
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NU RACING TEAM NEDERLAND VAN START 
START ZAL GAAN IN AMERIKA (zie volgende pa-
pagina) is ook de livery van de auto aangepast. De  
gele en zwarte kleuren zijn onveranderd, maar het design 
ervan is net als voorgaande jaren flink gewijzigd. En helemaal 
in Amerikaanse stijl zijn zowel de buitenkant van de staart als de     
binnenkant van de voorwielkasten voorzien van de Stars & Stripes.  
De blauwe spiegels en achtervleugeldelen zijn onderdeel van de IMSA-
regels voor identificatie van LMP2-auto’s. Het startnummer blijft ook in 
Amerika 29; het nummer waarmee Frits’ favoriete raceteam Minardi ooit in de 
Formule 1 debuteerde.  ● 

 MAAK KENNIS MET ONZE KLEUREN VOOR KOMEND SEIZOEN! 
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Racing Team Nederland komt in 2022 uit in de Amerikaanse  
IMSA Michelin Endurance Cup. Daarmee verschijnt het Nederlandse team  
komend jaar aan de start van beroemde langeafstandsraces als de 24 uur  
van Daytona en de 12 uur van Sebring. 

OP WEG NAAR 

In Amerika racet Racing Team Nederland net 
als voorheen in het WK in de LMP2-klasse,  
wederom met een Oreca 07. 
De coureurs zijn onveranderd teameigenaar 
Frits van Eerd en Giedo van der Garde. 
Nieuw in het team is het jonge Amerikaanse 
talent Dylan Murry. Hij is tevens de in IMSA  
verplichte Silver-rated coureur.  
Bovendien voegt in Daytona de Nederlandse 
IndyCar coureur Rinus VeeKay zich bij Racing 
Team Nederland, want in de 24 uur van  
Daytona moet elk team vier coureurs inzetten. 
 
De belangrijkste races 
IMSA is sinds 1969 de organisator van de  
belangrijkste endurance races in de USA en 
eigendom van NASCAR, de veruit grootste  
autosportorganisatie van de VS. 
De IMSA Michelin Endurance Cup bestaat uit 
de 24 uur van Daytona, de 12 uur van Sebring, 
de 6 uur van Watkins Glen en Petit Le Mans, 
een 10 uursrace op Road Atlanta. 
 
Droom komt uit 
Frits van Eerd: “Omdat we in 2021 de  
wereldtitel hebben gewonnen, is de timing 
van deze nieuwe uitdaging perfect.  
“Ik heb er nooit een geheim van gemaakt  
dat ik na onze deelname aan het EK [in 2017] 
en het WK [sinds 2018] graag met Racing 
Team Nederland ook in Amerika wilde racen. 
Ik heb in Amerika gestudeerd en in die tijd al 
IMSA-races bezocht.  

“Dat we nu de vier grootste IMSA-races  
gaan doen, is voor mij dus echt een droom 
die uitkomt. Begin 2021 hebben we als test de 
24 uur van Daytona gedaan. Dat was een 
fantastische ervaring en ik ben enorm blij dat 
het nu een vervolg krijgt.” 
 
Geweldig 
Giedo van der Garde: “Na het winnen van  
de wereldtitel is dit een geweldig vervolg.  
Racen in Amerika is altijd een belevenis en 
sinds ons debuut in de 24 uur van Daytona  
zijn we alleen maar enthousiaster geworden.  
Ik kijk dan ook enorm uit naar de start van het 
komende seizoen!” 
 
Prachtige kans 
Dylan Murry: “Dat ik deel uit mag maken van 
Racing Team Nederland is voor mij een  
prachtige kans. Ik kan niet wachten op mijn 
eerste race in de Jumbo-auto in Daytona en 
hoop dat we dit jaar races kunnen winnen en 
om de titel kunnen vechten.” 
 
Dylan (20) debuteert in de LMP2-klasse na  
een sterk IMSA-seizoen in de LMP3.  
Frits: “Elk team in de Endurance Cup moet  
bestaan uit minstens één rijder met een  
zogeheten Silver-ranking. Daarom moesten 
we op zoek naar een vervanger van Job van 
Uitert die immers een Gold-ranking heeft. We 
racen in Amerika en dus wilde ik graag als  
Silver-coureur een Amerikaans talent in het 
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FOTO ARCHIEF AMGINI 

team. Dylan is snel en kent bovendien alle  
circuits waarop we dit jaar gaan rijden.  
“Ook wil ik Job graag nogmaals bedanken 
voor zijn geweldige prestaties met ons in het 
WK, die ons geholpen hebben de wereldtitel 
te winnen.” 
 
Samen met Frits 
Rinus VeeKay: “Ik vind het te gek dat ik de 
kans krijg om met Racing Team Nederland de 
24 uur van Daytona te doen. Het is altijd mijn 
droom geweest om samen te racen met Frits, 
mijn trouwe sponsor!”  
 
Rinus (21) kan de 24 uur van Daytona  
uitstekend combineren met zijn derde seizoen 
in de IndyCar Series dat eind februari begint. 
Frits: “Sinds hij vijf jaar geleden als 16-jarig  
talent naar Amerika vertrok, ben ik betrokken 

bij de loopbaan van Rinus. Dat we nu sámen 
in Daytona gaan racen, is natuurlijk een 
prachtige kroon op die samenwerking.”  
 
Heel bijzonder 
John Doonan (President IMSA) is blij met de 
komst van het Nederlandse team naar  
Amerika: “Iedereen bij IMSA heet Racing 
Team Nederland en de gele nummer 29  
Jumbo LMP2-auto van harte welkom in de 
2022 IMSA Michelin Endurance Cup.  
“Het was altijd de visie van IMSA om de beste 
teams, de beste auto’s en de beste coureurs 
vanuit de hele wereld aan de start te hebben 
van races als de ROLEX 24 at Daytona, de  
Mobil 1 Twelve Hours of Sebring, de Sahlen’s 
Six Hours at The Glen en de Motul Petit Le 
Mans. Uiteraard vinden we het dan ook heel  
bijzonder dat een team van het kaliber als  
Racing Team Nederland zich bij de IMSA-
familie voegt voor deze vier prestigieuze  
races. We wensen ze veel succes!” 
 
Start in Daytona 
Het seizoen 2022 begint voor Racing Team  
Nederland op zaterdag 29 januari met de 60e 
ROLEX 24 at Daytona, zoals de 24 uur van 
Daytona officieel heet. Die race wordt op 23 
januari voorafgegaan door de Motul 100, een 
sprintrace waarvan de uitslag de startopstel-
ling van de Rolex 24 bepaalt. 
Alle IMSA-races zijn komend jaar in Nederland 
live ze zien via Ziggo en IMSA.tv. 
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De video waarmee Frits van Eerd vlak voor de laatste  
Grand Prix namens de hele Jumbo-familie Max Verstappen 
succes wenste, ging viraal op social media en werd ruim  
7 miljoen keer bekeken. De persoonlijke boodschap van  
Frits aan Max werd daags na de race ook gebruikt als 
felicitatie in diverse dagbladen. 
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“Ik ging als leider in het kampioenschap naar de laatste 
races in Berlijn, maar het seizoen was zo’n rollercoaster 
geweest, dat nog 18 rijders kampioen konden worden!  
“Het format van de Formule E is zo dat de top tien in de 
tussenstand van het kampioenschap altijd als eerste de 
baan op moet voor de kwalificatie. In die eerste sessie is 
het circuit langzamer, waardoor je dus nooit vooraan 
start. De kans op een goed raceresultaat is dan min of 
meer al verkeken. Je kunt door dat format dus nooit echt 
een voorsprong nemen in het kampioenschap. Daarom 
was in Berlijn nog alles mogelijk. 
“Uiteindelijk hadden we daar niet eens een heel goed 
weekend. Op zondag, in de laatste race, pakten we een 
paar punten, maar was ik een beetje teleurgesteld, omdat 
we een heel sterke wedstrijd reden en op het podium 
hadden kunnen staan. Neemt niet weg dat op die zondag 
voor ons alles mooi samenkwam en we wereldkampioen 
werden. Eigenlijk was het al een wonder dat we na de 
race van zaterdag nog aan de leiding gingen, hoewel ik 
daarin geen punten scoorde. De volgende dag leek het 
alsof alles in ons voordeel uitpakte, want onze grootste 
tegenstanders crashten en zo viel alles op z’n plek. 
 
“Het geluk was in Berlijn aan onze zijde, maar je wordt 
natuurlijk kampioen over een heel jaar. En als je naar het 
hele seizoen kijkt, dan heeft iedereen pech en geluk ge-
had. Wij hebben onder de streep wel het meest aan de 
leiding gestaan. We zaten er gewoon vanaf de eerste race 
goed bij. Die sterke start is terugkijkend heel belangrijk 
geweest. Natuurlijk hebben we daarna ook mindere races 
gehad, maar over het jaar heen waren we altijd in gevecht 
om de titel. Niemand is constant geweest, dat kan ook 
bijna niet door het format, maar iedereen krijgt kansen en 
uiteindelijk hebben wij als team onze kansen het beste 

benut en weinig fouten gemaakt. Dat maakte het verschil. 
“De laatste ronden in Berlijn werden nog spannend. Ik 
was in gevecht om het podium, maar wilde niet te veel 
risico nemen. Ik had via de boordradio al begrepen dat 
mijn wereldtitel zeker was. Ik wist echter ook dat we nog 
voor het teamkampioenschap vochten. Op een gegeven 
moment was het me onduidelijk wat er nou precies nodig 
was om ook die titel te winnen. Uiteindelijk was er zelfs 
even zo veel miscommunicatie dat ik bijna nog begon te 
twijfelen of mijn kampioenschap toch weer op het spel 
stond! Gelukkig wonnen we gewoon beide titels. 
“Ik ben altijd vrij bescheiden, maar ik moet toegeven dat 
het toch bijzonder is om zo’n felbevochten en prestigieus 
kampioenschap te winnen. En dat het voor het eerst een 
officieel WK was, maakt het allemaal nog iets specialer. 
 
“Na afloop maakte Mercedes-Benz bekend dat het eind 
2022 jaar uit de Formule E stapt. Dat is natuurlijk jammer, 
want toen ik na het winnen van de Formule 2-titel deze 
keuze voor de Formule E maakte, hoopte ik op een lange 
toekomst samen met Mercedes in die klasse. Zo gaat het 
echter nu eenmaal wel vaker in de autosport: de cyclus 
van fabrikanten die in- en uitstappen zie je overal, ook in 
de Formule 1 en de endurance racerij. Het enige wat ik 
kan doen, is altijd maximaal presteren en daarmee  
nieuwe kansen creëren. 
“Ik heb die zondagavond in Berlijn natuurlijk wel even 
goed feest gevierd, maar al snel moest ik naar Frankrijk 
voor de 24 uur van Le Mans. Hoewel ik enorm naar die 
race uitkeek, was dat wel even pittig hoor. Ik had graag 
nog een paar dagen in die titelroes blijven hangen, maar 
die tijd krijg je in deze sport nooit: de ene dag ben je een 
winnaar en de volgende dag moet je jezelf gewoon weer 
bewijzen. En zo hoort het ook!” 

NNYYCCKK  DDEE  VVRRIIEESS  IISS  DDEE  AALLLLEERREEEERRSSTTEE  WWEERREELLDDKKAAMMPPIIOOEENN  IINN  DDEE  FFOORRMMUULLEE  EE  
HHIIJJ  BBLLIIKKTT  TTEERRUUGG  OOPP  DDEE  FFIINNAALLEE  VVAANN  ZZIIJJNN  OONNVVEERRGGEETTEELLIIJJKKEE  JJAAAARR  



Showtime! 
RACING TEAM NEDERLAND WAS TE GAST IN HET TV-PROGRAMMA GP MAGAZINE.
DE UITZENDING IS OP Z0NDAG 2 JANUARI OP RTL7 OM 18:00 UUR. KOMT DAT ZIEN!
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Showtime! 
PROGRAMMA GP MAGAZINE. 

KOMT DAT ZIEN! 
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Geen toevalstreffer 
Frits van Eerd racet al bijna 30 jaar. Hij werd in 1996 kampioen  
van de Benelux met een Formule Renault en schreef 10 jaar later 
als rallycoureur het Nederlands kampioenschap op zijn naam.  
Nu is hij dus wereldkampioen. Het is een droom die uitkomt.  
                                               Maar geen toevalstreffer. 

JJOONNGGEENNSSDDRROOOOMM  KKOOMMTT  UUIITT  
Geen toevalstreffer 
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OMDAT HIJ IN DE EERSTE HELFT van dit jaar 
een race won op de road course van Indianapolis, 
tweede werd in de krappe straten van Detroit en  
geschiedenis schreef als jongste “front row starter” 
in de Indy 500, zou je bijna vergeten dat Rinus 
VeeKay op dat moment nog maar 20 jaar oud was. 
En bezig aan zijn pas tweede seizoen in de IndyCar 
Series. Met een team, Ed Carpenter Racing, dat al 
vijf jaar geen race meer had gewonnen.  
 
Aan het begin van de zomer werd echter  
onvermijdelijk duidelijk dat VeeKay’s succes in het 
voorjaar verre van vanzelfsprekend was geweest. 
Steeds vaker vielen zijn prestaties ten prooi aan de 
grilligheid van het vergeleken met Andretti,  
Ganassi en Penske betrekkelijk kleine ECR-team 
dat flink last leek te hebben van de door corona 
drastisch ingekorte raceweekends.  
 
Teams en coureurs kregen in die korte weekends 
amper de tijd om hun auto af te stellen voor de 
kwalificatiesessie en dat tijdgebrek kwam ECR - en 
dus ook Rinus - duur te staan.  
Omdat de verschillen in het IndyCar-veld, waarin 
iedereen met praktisch dezelfde auto rijdt, altijd 
griezelig klein zijn, start je vrijwel zeker achteraan 
als je voor de kwalificatie de boel niet goed voor 
elkaar hebt.  
 

HET EERSTE 
HOOFDSTUK 

In de races toonde VeeKay weliswaar keer op keer 
dezelfde vechtlust die hem in Amerika al zo veel 
succes (en fans) opleverde, maar de soms  
dubieuze strategie van zijn team, de te vaak  
rommelige pitstops en anders wel gewoon domme 
pech, kostten hem in de tweede helft van het  
seizoen keer op keer een goed resultaat.  
 
Dat Rinus in die lastige periode het hoofd koel 
hield en nooit gefrustreerd zijn team publiekelijk 
afviel, verdient evenveel lof als zijn succes eerder 
in het jaar. Vooral omdat zijn fietsongeluk 
(waardoor hij een sleutelbeen brak en een race 
mistte) gebeurde op de breuklijn van zijn opmars 
en de terugval. Juist op social media werd  
gespeculeerd dat het ongeluk ook wel eens de reden 
zou kunnen zijn voor die terugval, viel VeeKay 
nooit zijn team af. “Dat was ook helemaal niet  
nodig,” zo vertelde hij tijdens een tv-interview, 
“want het team wist dat het niet aan mij lag dat het 
minder ging. En dat is het belangrijkste.” 
 
Nog belangrijker: Rinus heeft voor de derde keer 
een IndyCar-contract afgedwongen en geldt  
onveranderd als grote belofte voor de toekomst. 
Zowel het succes als de tegenslag van 2021; het zal 
straks allemaal slechts voorspel blijken te zijn - het 
eerste hoofdstuk van een veel groter verhaal.  
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Aan het begin van de zomer  
werd duidelijk dat VeeKay’s succes 

verre van vanzelfsprekend was geweest 

RINUS VEEKAY BELEEFDE IN AMERIKA EEN JAAR VAN UITERSTEN.  

MARK KOENSE OVER DE ONVERBLEEKTE BELOFTE. 

FOTO INDYCAR 
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GOES USA 
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FOTO’S 

WE RACEN IN 2022 IN DE IMSA ENDURANCE CUP  
              IN AMERIKA. DIT IS ONZE KALENDER! 

GOES USA 

FOTO’S ARCHIEF AMGINI 

21-23 JANUARI  DAYTONA TEST 
29-30 JANUARI  24 UUR VAN DAYTONA 
19 MAART   12 UUR VAN SEBRING 
26 JUNI    6 UUR VAN THE GLEN 
1 OKTOBER   PETIT LE MANS / ATLANTA  
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Giedo 
we voor de wereldtitel zouden gaan. Dan is 
het natuurlijk prachtig als je dat ook echt voor 
elkaar krijgt. Vanaf de eerste race waren we 
volop in gevecht om de titel, maar het bleef 
spannend tot de laatste moment. En dat na 
58 uur racen! 
 
Racing Team Nederland won in Spa, Monza 
en Bahrein. Dat was meer dan welk team ook 
gewonnen had. Maar toch moesten we ook 
nog de tweede race in Bahrein winnen om de 
titel te pakken. Dat kwam vanwege de beetje 
bizarre puntentelling waarmee de FIA het  
kennelijk spannend wilde houden tot de  
laatste race. Nou, spannend werd het! 

Ik had (zoals altijd!) een goede start, ging  
meteen aan kop en reed 40 seconden weg 
van het complete LMP2-veld. Dat krijg je  
normaal gesproken nooit voor elkaar, want de 
klasse is extreem competitief, maar de auto 
vlóóg echt in die eerste stints.  
Na de eerste stint van Frits was onze  
voorsprong zelfs ruim een minuut, maar toen 
ging ineens alles mis. 
  
Een ongelukkige Full Course Yellow kostte  
ons bijna 50 seconden, omdat wij nét een 
tankstop gemaakt hadden, en vervolgens 
werd Frits door een Porsche van de baan ge-
reden, waarna onze auto nooit meer zo goed 

AAN HET BEGIN VAN HET JAAR RIEP IK DAT  

GIEDO VAN DER GARDE 
OVER DE ZENUWSLOPENDE 

WK-FINALE IN BARHEIN. 

FOTO KOENSE 
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stuurde als aan het begin.  
We kregen ook nog een tijdpenalty vanwege 
een “unsafe release” na een pitstop en Job 
had een aanvaring met een andere LMP2-
auto! Als door een wonder bleven we wel al 
die tijd op kop rijden, al was onze voorsprong 
soms minder dan twee seconden. En we  
waren pas op de helft van de race... 
 
In de laatste vier uur hadden we een gat  
van hooguit 15 tot 20 seconden, dus er mocht 
niks meer fout gaan, want anders waren we 
de titel kwijt. Dan staat de druk er dus  
urenlang vol op, maar ik had nergens last van. 
Ik vind het juist wel lekker als het zo  
spannend is!  
 
Ik deed de laatste stints, terwijl Frits en de rest 
van het team nerveus in de pitbox stonden.  
Ik wilde in de laatste ronde eigenlijk een grap 
uithalen door vlak voor de finish over de 
boordradio te roepen: “I HAVE NO POWER! 

NO POWER!” maar ik durfde dat het team  
niet aan te doen, want ik denk dat dan twee 
of drie man ter plekke knock-out was gegaan!  
 
Die nacht hebben we natuurlijk met z’n allen 
even goed feest gevierd (jazeker, dat kan ook 
in Bahrein). Ik ben ook gewoon superblij voor 
Frits die zo lang zo hard heeft gewerkt voor dit 
resultaat. Het waren mooie, maar soms ook 
moeilijke jaren, dus dan is dit echt een dik  
verdiend kampioenschap. Het is gelukt dankzij 
Frits en daar ben ik ‘m dankbaar voor.  
Onze samenwerking was weer top dit jaar; we 
hebben veel gelachen, maar ook hard ge-
werkt om dit voor elkaar te krijgen. 
 
Al met al was 2021 een fantastisch seizoen. 
Alleen wel jammer van Le Mans, waar we na 
veel tegenslag toch nog tweede werden op 
minder dan 30 seconden van de winnaar.  
Die race moet ik nog een keer winnen.  
En Daytona natuurlijk! 

FOTO GREEN 
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WE DOEN HET NIET PUUR VOOR DE LOL.  
Begrijp me niet verkeerd: we genieten allemaal met 
volle teugen van het altijd enerverende raceleven, 
maar het moet natuurlijk wel ergens over gáán.  
Kortom, als je met een team de halve wereld  
afreist, is het wel een voorwaarde dat je altijd om 
de overwinning kunt rijden. Waarom zou je anders 
alles en iedereen een week lang achter je laten om 
naar Le Mans of Daytona te gaan?  
 
Winnen moet dus altijd het uitgangspunt zijn.  
Op het hoogst mogelijke niveau. Meedoen is leuk, 
maar nooit voldoende. Verliezen is niet erg, als je 
maar strijdend ten onder gaat. 
 
Wereldkampioen is Racing Team Nederland  
afgelopen jaar geworden, in de felbevochten LMP2 
Pro-Am klasse van het FIA World Endurance 
Championship. Ik moet toegeven: het duurde een 
paar dagen voordat het echt tot me doordrong, die 
wereldtitel. Zelfs nog een week of twee na de finale 
in Bahrein schoot het me soms zomaar ineens te 
binnen: “We zijn gewoon wereldkampioen...”  
 
Het gevoel dat overheerst is voldoening. En ik ben 
boven alles blij voor Frits van Eerd, die vijf jaar 
lang zo veel tijd, energie en enthousiasme in dit 
team heeft gestoken. Zijn team. Hij gaf nooit op. 
Een andere crew, een andere auto - langzaam werd 
een winnend team gebouwd. 

DE LANGSTE 
UREN 

Afgelopen seizoen won Frits vier van de zes races, 
in Le Mans werd hij tweede. Dan ben je dus terecht 
wereldkampioen. Niettemin was de laatste race  
extreem spannend. Tijdens de laatste drie uur van 
de 8 Hours of Bahrain schommelde onze  
voorsprong tussen de 2 en de 20 seconden. Dat is  
natuurlijk niks in zo’n lange race. Eén fout, één 
probleem, één penalty of één mislukte pitstop en 
we zouden op de tweede plaats liggen. En daarmee 
de wereldtitel verliezen. Het  waren dan ook de 
langste uren uit mijn leven. De ontlading bij de  
finish was echter evenredig groot. 
 
Frits heeft al zo veel talenten geholpen. Denk aan 
Max Verstappen, Nyck de Vries, Jeffrey Herlings 
en Rinus van Kalmthout. Nu zijn dat grote namen, 
maar toen Frits ze begon te helpen, kende nog bijna 
niemand ze. Daarom is het hem ook zo gegund dat 
hij nu zélf een wereldtitel achter zijn naam heeft 
staan. En kijk ook even naar de eindstand van dat 
WK, waarop namen als Juan Pablo Montoya,  
Robert Kubica en Jan Magnussen onder die van 
Frits prijken. Het is dus geen poedelprijs. 
Een onvermijdelijke bijwerking van het WK-succes 
is dat natuurlijk dan meteen de vraag opdoemt: en 
wat nu? Gelukkig is er Amerika, waar we vorig jaar 
voor het eerst meededen aan de 24 uur van  
Daytona. We haalden toen de finish niet, maar  
wisten wel dat we ook die race moeten kunnen 
winnen. En daar gaat het om! 
 

RACING TEAM NEDERLAND IS WERELDKAMPIOEN,  

MARK KOENSE OVER EEN MEMORABEL JAAR. 

Frits heeft al zo veel talenten geholpen. 
Daarom is deze wereldtitel hem zo gegund. 



GEEL IS HET NIEUWE GOUD 
 

WAT EEN JAAR! IN 2021 WERDEN DEZE JUMBO COUREURS 
GEKROOND TOT WERELDKAMPIOEN 


