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RACING TEAM NEDERLAND IS VOLOP IN GEVECHT OM DE WERELDTITEL. 
MET OVERWINNINGEN IN BELGIË EN ITALIË EN EEN TWEEDE PLAATS IN DE 24 UUR  

VAN LE MANS STAAT HET TEAM TWEEDE IN DE LMP2 PRO-AM KLASSE VAN 
HET WERELDKAMPIOENSCHAP. DE TITELSTRIJD ZAL DEZE HERFST 

WORDEN BESLIST IN DE WOESTIJN VAN BAHREIN, WAAR  
DE LAATSTE TWEE RACES VAN HET JAAR  

WORDEN VERREDEN... 
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WWKK  FFIINNAALLEE
BESLISSING IN BAHREIN 

IN DE WOESTIJN 

FOTO’S MARIN EN KOENSE 
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DE KALENDER van het FIA World Endurance 
Championship 2021 telde oorspronkelijk zes 
races in Amerika, België, Italië, Frankrijk, Japan 
en Bahrein. Vanwege coronamaatregelen 
werd al snel de openingsrace in Sebring  
vervangen door de 8 Hours of Portimão in  
Portugal en uiteindelijk is onlangs ook de  
6 Hours of Fuji geschrapt, omdat reizen naar 
Japan nog altijd zeer ingewikkeld is.  
Daarom is van de WK-finale in Bahrein een  
zogeheten double header gemaakt, oftewel: 
er worden daar nu twee races in plaats van 
één verreden. De 8 Hours of Bahrain (op  
7 november) wordt een week eerder  
voorafgegaan door een extra race van zes 
uur op hetzelfde woestijncircuit in Sakhir. 
Gezien de geringe verschillen in de WK-stand, 
is de titelstrijd in de LMP2 Pro-Am klasse nog 
lang niet beslist. Met slechts zes punten  
achterstand op de koppositie, is Racing Team 
Nederland straks in de woestijn dan ook volop 
in gevecht om de wereldtitel. Maar laten we 
eerst eens terugkijken op de eerste vier races 
van het wereldkampioenschap… >>>> 

FFIINNAALLEE  

ILLUSTRATIE AMGINI 



Racing Team Nederland begint het 2021  
wereldkampioenschap op de best mogelijke manier, 
met een overwinning in de openingsrace op het circuit 
Spa-Francorchamps. Makkelijk is het echter geenszins. 
 
Racing Team Nederland wint begin mei de  
openingsrace van het 2021 FIA World Endurance 
Championship. Frits, Giedo en Job zegevieren in de  
felbevochten LMP2 Pro-Am klasse van de 6 Hours of  
Spa-Francorchamps in België.  
Het Nederlandse trio vertrekt vanaf pole position en 
domineert de zes uursrace in het Pro-Am klassement, 
waarin onder anderen ook ex-Formule 1 coureurs als 
Juan Pablo Montoya en Jan Magnussen uitkomen. 

De overwinning krijgt extra glans, omdat het  
Nederlandse team op woensdag voor de race ter plekke 
een compleet nieuwe auto moest bouwen; op dinsdag,  
de laatste testdag voorafgaand aan de start van het  
Wereldkampioenschap, is Job namelijk op hoge  
snelheid door een langzamere Ferrari van de baan  
getikt, met een grote crash als gevolg. 
 
Met de pole position en de overwinning in Spa neemt  
Racing Team Nederland meteen de leiding in de  
WK-stand van de LMP2 Pro-Am klasse. Het 2021 FIA 
World Endurance Championship telt dit jaar in totaal 
zes races in Europa en Bahrein, inclusief de 24 uur van 
Le Mans. 

6 HOURS OF SPA-FRANCORCHAMPS 
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        EEEENN  WWEEEEKK  VVAANN  UUIITTEERRSSTTEENN
Frits van Eerd: “Dit voelt heel goed. Vooraf hebben we 
de ambitie uitgesproken dat dit jaar de wereldtitel ons 
doel is, dus dan is dit resultaat meteen de perfecte start. 
“Ik had ook persoonlijk een goede race; de snelheid was 
goed en ik heb geen fouten gemaakt. Zeker na de crash 
tijdens de laatste testdag, geeft zo’n overwinning extra 
veel voldoening. Maar het jaar is nog lang, dus we  
hebben heel even genoten van deze mooie overwinning, 
maar de focus ligt alweer op de volgende race!” 
Giedo van der Garde: “Mooi om het seizoen zo te be-
ginnen. Je moet in dit WK echt constant om elke meter 
vechten, want het is enorm competitief. Om dan de 
winst te pakken, is natuurlijk super. Frits en Job reden 
ook sterk, dus ik denk dat we allemaal tevreden mogen 

zijn met dit begin.” 
Job van Uitert: “Het was zeker niet makkelijk, want de 
competitie is sterk, dus we mogen blij zijn met dit 
mooie resultaat. Als je bovendien kijkt hoe we dinsdag 
na mijn crash ervoor stonden, dan is dit vanzelfsprekend 
voor ons een geweldige start van het WK.” ● 
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UUIITTEERRSSTTEENN  

 Dit voelt heel goed 
Dit resultaat is de perfecte start 



8 HOURS OF PORTIMÃO  
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Racing Team Nederland scoort een vierde plaats in de 
8 Hours of Portimão. Een teleurstellend resultaat,  
omdat het team langdurig met grote voorsprong aan 
de leiding ging. 
 
Racing Team Nederland begint in Portugal de tweede 
race van het 2021 FIA World Endurance Championship 
vanaf de door Job van Uitert veroverde pole position in 
de LMP2 Pro-Am klasse. 
Giedo van der Garde pakt bij de start de leiding en loopt 
ver uit op de rest van het Pro-Am veld, waarna Frits van 
Eerd die voorsprong foutloos consolideert.  
Na ruim vier van de acht uur ligt Racing Team  
Nederland dan ook ruim een ronde voor op de  
concurrentie en stevent zo af op de tweede overwinning 
van het seizoen in evenveel races. 
 
Bij het inhalen van een langzamere Ferrari GT-auto, 
veroorzaakt Job echter flinke schade aan de gele Oreca, 
en de noodzakelijke reparaties in de pits werpen Racing 
Team Nederland ver terug. 
In de tweede helft van de race maakt het Nederlandse 
team nog veel terrein goed, maar meer dan een vierde 
plaats zit er niet meer in. Daarmee staat het nu tweede in 
de tussenstand van het wereldkampioenschap. ● 
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                                                                              GGEEMMIISSTTEE  KKAANNSS  



Racing Team Nederland slaat een opmerkelijke  
dubbelslag in de 6 Hours of Monza, de derde race van 
het FIA World Endurance Championship 2021. 
 
Niet alleen wint het Nederlandse team het LMP2  
Pro-Am klassement van de race, het wordt bovendien 
ook knap derde in de overall LMP2-rangschikking. 
Het is voor Racing Team Nederland de tweede  
overwinning in de LMP2 Pro-Am klasse, na de zege in 
de openingsrace van het WK in België.  
 
Het succes op het circuit van Monza smaakt extra zoet, 
omdat het team op het laatste moment twee van de drie 
vaste coureurs moet vervangen. 
Zowel Giedo van der Garde als Job van Uitert testen 
positief op corona in de aanloop naar de race, en mogen 
daarom allebei niet afreizen naar Italië. 
Kopman Frits van Eerd wordt daarom in Monza  
vergezeld door vaste reserverijder Nyck de Vries en  
de halsoverkop van Parijs naar Milaan gevlogen  
Fransman Paul-Loup Chatin. 
 

Beide invallers blinken het hele weekend uit in hun  
onverwachte rol: Racing Team Nederland is van start tot 
finish in gevecht om de winst in de LMP2 Pro-Am  
klasse en verrast bovendien met de derde plaats in het 
overall LMP2-klasement. 
Een LMP2 Pro-Am team moet bestaan uit minstens één 
amateur, oftewel een rijder met een zogenoemde  
bronzen FIA-ranking. Dat een Pro-Am team ook overall 
in de top drie finisht, is een zeldzaamheid. 

6 HOURS OF MONZA 
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        IITTAALLIIAAAANNSSEE  DDUUBBBBEELLSSLLAAGG
Frits van Eerd: “Dit is een super resultaat na een enorm 
spannende race. Het belangrijkste is dat we wederom de 
LMP2 Pro-Am klasse hebben gewonnen, want we zijn 
volop in gevecht om de wereldtitel.  
“Dat we in Monza zelfs twee keer naar het podium 
moesten - omdat we ook derde overall waren - is  
natuurlijk een mooie bonus. Het team heeft het  
geweldig gedaan en ik ben Nyck [de Vries] en  
Paul-Loup [Chatin] enorm dankbaar; ze hebben hier 
fantastisch gereden. Het seizoen is nog lang, maar deze 
mooie overwinning pakken ze niet meer van ons af!” ● 
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DDUUBBBBEELLSSLLAAGG  

Een super resultaat 
           We zijn volop in gevecht om  
                            de wereldtitel 



24 HOURS OF LE MANS  
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                                                                          SSPPAANNNNEENNDD  SSLLOOTT  
Tot twee keer toe moest Racing Team Nederland zich 
tijdens de 24 uur van Le Mans terugvechten naar de 
kop. Het leverde een memorabele podiumfinish op. 
 
In de week voor de race leek Racing Team Nederland 
bij voorbaat kansloos door chronische motorproblemen. 
Die kostten het team een goede startpositie, want pas ná 
de kwalificatie gaf de FIA eindelijk de verplichte  
toestemming om de motor te vervangen.  
Eenmaal voorzien van een goed lopende motor was de 
gele Oreca één van de snelste auto’s op de baan; in  
luttele uren reed Giedo de auto naar de eerste plaats in 
de LMP2 Pro-Am klasse.  
Toen op zaterdagavond door een heftige regenbui  
ineens diverse auto’s van de baan vlogen, verloor ook 
het Nederlandse team kostbare tijd, maar in het holst 

van de nacht sloop de nummer 29 terug naar de leiding 
in de klasse. Maar nog voordat de zon opkwam, volgde 
een tweede tegenslag. 
Door een aanrijding met een Ferrari die de gele Oreca 
volledig over het hoofd zag toen Frits de pitstraat  
uitreed, viel Racing Team Nederland wederom ver  
terug, wat het begin inluidde van een sensationele  
inhaalrace. De laatste vijf uur werd vol op de grens  
gereden (en soms erover…), zodat de nummer 29 steeds 
verder opklom. P5 werd P4, P4 werd P3 en in de laatste, 
zenuwslopende minuten van de race wist Job de tweede 
plaats te bemachtigen. Het was een spannend slot van 
een tumultueuze race die Racing Team Nederland had 
kúnnen winnen. Toch was de vreugde over de tweede 
plaats groot, want de crash met de Ferrari had evengoed 
het einde van de race kunnen betekenen...● 

De laatste vijf uur van de race 
werd vol op de grens gereden - en soms erover 



PPRRAACCHHTTIIGG  
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DE 24 UUR VAN LE MANS 
uitdaging in de autosport. Inmiddels is de beroemde ‘24 Heures’ ook de oudste nog 

bestaande autorace van de wereld. Deze oh zo lange en lastige race uitrijden is voor 
elke coureur een must, en na de finish op het podium mogen klimmen een hoogte-

punt in ieders loopbaan. Frits, Giedo en Job hadden dit jaar voor het eerst dat voor-
recht: met hun tweede plaats in de LMP2 Pro

je op één van de meest illustere podia van de racewereld. Tijd voor champagne! 

 

PPOODDIIUUMM  
DE 24 UUR VAN LE MANS geldt sinds 1923 als de grootste en meest genadeloze 

uitdaging in de autosport. Inmiddels is de beroemde ‘24 Heures’ ook de oudste nog 
bestaande autorace van de wereld. Deze oh zo lange en lastige race uitrijden is voor 

elke coureur een must, en na de finish op het podium mogen klimmen een hoogte-
punt in ieders loopbaan. Frits, Giedo en Job hadden dit jaar voor het eerst dat voor-

recht: met hun tweede plaats in de LMP2 Pro-Am klasse bemachtigden ze een plek-
je op één van de meest illustere podia van de racewereld. Tijd voor champagne! ● 

ILLUSTRATIE 
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“IK DRAAIDE ER DE AFGELOPEN WINTER NIET OMHEEN: we willen 
dit jaar met Racing Team Nederland de wereldtitel winnen in de LMP2 Pro-Am 
klasse van het FIA World Endurance Championship. De start van het seizoen 
was in ieder geval goed, want de eerste race wonnen we vanaf pole position! 
  
“Zoals zo vaak gaat er wel een verhaal schuil achter die overwinning, want  
vier dagen voor de start moest ons team halsoverkop een compleet nieuwe auto  
bouwen. Op dinsdagochtend, tijdens de laatste testdag in Spa, werd Job ter 
hoogte van de bocht Blanchimont door een langzamere Ferrari geraakt,  
waardoor hij op hoge snelheid van de baan vloog. Onze auto was door die crash 
afgeschreven. Dat is natuurlijk niet de manier waarop je de eerste raceweek van 
het WK wilt beginnen, maar op donderdagochtend stond er gelukkig een  
hagelnieuwe Oreca in onze pitbox - klaar voor de eerste training. Dat was een  
geweldige prestatie van de monteurs, vooral ook omdat alles direct goed  
aanvoelde en we meteen weer snel waren. Als je dan vervolgens de pole  
position pakt en de race wint, is de voldoening voor iedereen extra groot. 
 
“De competitie in onze klasse is heftig. In Spa pakte ik dus de pole position, 
maar de top drie van de LMP2 Pro-Am categorie zat binnen 0,05 seconde. En 
dat op een rondje van iets meer dan twee minuten! Het niveau is gewoon hoog, 
met in onze klasse bijvoorbeeld ook voormalig Formule 1-coureurs als 
Montoya en Magnussen, en ervaren LMP2-rijders als Duval, Nato en Hanley. 
Die zijn wellicht minder bekend bij het grote publiek, maar vaak sneller dan al 
die beroemde namen.  
 
“In Portugal hebben we helaas veel punten laten liggen, maar gelukkig won-
nen we daarna wel in Monza, waar ik door een positieve coronatest niet bij kon 
zijn. Vreselijk vond ik dat, maar voor het team was ik natuurlijk super blij!   
Le Mans hadden we óók kunnen winnen, maar uiteindelijk waren we tóch blij 
met de tweede plaats, vanwege de inhaalrace in de laatste uren.  
 
“Zeker is dat we nu in Bahrein nog steeds tot de favorieten voor de wereldtitel 
behoren. De verschillen zijn klein dus we hebben alles in eigen hand. 
We moeten gewoon als team maximaal presteren, dan is alles mogelijk!” ● 

        ““WWee  hheebbbbeenn  

  AALLLLEESS    
    IINN  EEIIGGEENN  HHAANNDD””  

FOTO KOENSE 

GIEDO VAN DER GARDE blikt terugkijkend vooruit op  
de finale van het FIA World Endurance Championship. 
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Groeten uit 
DE GRAND PRIX VAN NEDERLAND WAS EEN FANTASTISCH SUCCES. 
HONDERDDUIZENDEN FANS GENOTEN VAN HET UNIEKE RACEFEEST IN 
ZANDVOORT, WAAR MAX VERSTAPPEN EEN PRACHTIGE OVERWINNING 
BEHAALDE. ZIJN HELM GAF MAX NA DIE GEDENKWAARDIGE RACE AAN 
FRITS VAN EERD - ZEVEN JAAR GELEDEN ZIJN EERSTE SPONSOR IN 
DE AUTOSPORT. GEWELDIG WAT ER SINDS 2014 ALLEMAAL IS  
GEBEURD. EN NOG STAAT TE GEBEUREN! 

ZZaannddvvoooorrtt  
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 jaar geleden 
2255  AAUUGGUUSSTTUUSS  11998855  

In de zomer van 1985 werd de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland 
verreden. De race werd gewonnen door de legendarische Niki Lauda, 
maar een jonge Frits van Eerd die als toeschouwer die dag voor het eerst 
getuige was van een Grand Prix, had vooral oog voor de gele Minardi, hier 
op de startfoto helemaal achteraan. Dat was, zo bleek, het begin van zijn 
eeuwige liefde voor de kleine Italiaanse renstal, waarvan de gele kleur later 
de basis zou vormen van het inmiddels alom bekende Jumbo-geel! ● 
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Giedo van der Garde valt vooral op 
door de sierlijk witte ondergrond en 
de (Jumbo) gele accenten.  

Het design van Giedo’s helm, met de subtiele V aan weerskanten, is al jarenlang  hetzelfde, 
maar de kleuren zijn door de jaren heen steeds weer veranderd. Giedo was één van de 
eerste hedendaagse coureurs die koos voor wit als basiskleur (waarvoor inmiddels ook 
Max Verstappen en Sebastian Vettel hebben gekozen) en sinds hij voor Racing Team  
Nederland uitkomt, verwerkt hij er ook veel geel in. Maar let op: dit jaar gebruikt Giedo 
zelfs twee verschillende versies. Naast deze witgele variant gebruikt hij ook een geheel 
witte helm. En dat valt lekker op in de cockpit van de Oreca. ● 

De helm van 
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ILLUSTRATIE TJELLO 

TIJDENS DE 24 UUR VAN LE MANS bereikten de social 
media van Racing Team Nederland een recordpubliek: 
maar liefst in totaal ruim 1.500.000 mensen genoten van 
de constante berichtgeving vanuit de pits in Le Mans. 
Met updates, foto’s en video’s hield het team iedereen 
van start tot finish op de hoogte van de turbulente race 
die in Nederland bovendien ook nog eens door ruim  
een miljoen mensen werd gezien op televisie. 
Typerend voor de support en betrokkenheid van de 
vele fans waren de meer dan 100.000 reacties die  
Racing Team Nederland via social media ontving! 
 

RREECCOORRDD  
PPUUBBLLIIEEKK  
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RINUS ‘VeeKay’ van Kalmthout vertrok eind  
2016 met zijn ouders en zusje naar Amerika om 
zijn racedromen na te jagen. Een opmerkelijke  
beslissing voor een toen 16-jarig jochie dat tot dan 
toe naam had gemaakt in de Rotax-series van de 
kartsport. Ook al geen gebruikelijke route voor  
aanstormend talent. 
Rinus, echter, geloofde in Rinus. Net als zijn  
ouders. En Frits van Eerd, sponsor van het eerste 
uur, autosportliefhebber en vooral ook fan van jong 
talent dat een eigen pad kiest. 
 
Hoe goed Rinus werkelijk was, was lange tijd 
moeilijk in te schatten. Hij werd in 2017 in  
Amerika meteen tweede in het USF2000  
kampioenschap en won vervolgens de Pro Mazda-
titel en de F3 Asian Winter Series. Maar vrijwel 
geen enkele Nederlander (zelfverklaarde kenners 
en media incluis) had enig idee wat dat allemaal 
inhield. Arie Luyendyk had dat wel. En Arie  
vertelde me elke keer weer: ‘Jezus man, die jongen 
is écht goed.’ En als Arie onder de indruk is, kun je 
maar beter opletten. 
En tóch: ik stond elke keer weer versteld.  
Die eerste test in een IndyCar en daarna dat eerste 
seizoen, inclusief een pole position, een podium, de 
Rookie-titel en vooral die vele vaak sensationele, 
soms agressieve, maar altijd resoluut uitgevoerde 
inhaalacties - ik vond het knap en verre van  
vanzelfsprekend. 

AMERICAN 
DREAM 

Op zaterdag 15 mei won Rinus voor het eerst een 
IndyCar-race. En hij wón die race ook echt. Niks 
geen mazzel door klappers of cautions, maar  
gewoon omdat hij het snelst van allemaal was.  
Als enige van de koplopers met een Chevy-motor 
in zijn rug en rijdend voor een team dat zelden uit-
blinkt op een road course.  
Rinus smeet zijn auto gedecideerd over de baan, 
vloog iedereen voorbij zonder ook maar de  
geringste twijfel en had de hele tijd volledige con-
trole over een op zich zenuwslopende situatie: voor 
het eerst op weg naar een overwinning, met een 
dreigend regenbuitje aan de horizon en fuel save 
instructies in zijn oor.  
 
Natuurlijk wist hij dat zijn vader en moeder in die 
slotfase met tranen in hun ogen en hun hart in hun 
keel aan de pitmuur stonden. Ook hun lot lag in 
zijn handen toen die voor de 85e keer het stuur iets 
naar rechts draaiden om voor de laatste keer  
startfinish op te rijden, waar papa Marijn en mama 
Evelien elkaar in de armen vielen - kippenvel op 
een warme voorjaarsdag in Indiana. 
 
Rinus VeeKay, 20 jaar oud pas, schreef met zijn 
eerste IndyCar-zege geschiedenis. Veel  
belangrijker nog: alles lijkt erop dat dit pas het 
voorwoord was van een veel groter verhaal.  
Want hoe goed Rinus werkelijk is, is nog steeds 
niet duidelijk. Omdat hij alsmaar beter wordt. ● 
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Natuurlijk wist Rinus dat zijn vader en moeder  
met tranen in hun ogen en hun hart in hun keel  

aan de pitmuur stonden 

RINUS VEEKAY MAAKT NAAM IN DE AMERIKAANSE INDYCAR. 

MARK KOENSE OVER DE OPMARS VAN EEN FENOMEEN. 

FOTO INDYCAR 



TTEERRUUGG  NNAAAARR  Monaco 
VOOR DE TWEEDE KEER had Frits zijn Fittipaldi F7 
ingeschreven, een letterlijk unieke Formule 1-auto uit 
1980, want er bestaat geen ander exemplaar meer van.  
Door een losgeraakt achterwiel moest Frits halverwege 
zijn race (voor F1-auto’s uit het tijdperk 1977-1981)  
afbuigen naar de pits. Zo kwam er helaas vroegtijdig 
een eind aan zijn tweede optreden tijdens de fameuze 
historische Grand Prix van Monaco.  
——- 
Toch was het weer een alom geslaagd weekend, ook 
vanwege de speciale gast die op zondagmiddag ineens 
opdook in de pits: Max Verstappen, al jaren woonachtig 
in Monte Carlo, kwam even buurten om Frits aan te 
moedigen. Samen met vader Jos en manager Raymond 
bekeek hij de race vanuit de pitstraat, hoewel hij zojuist 
thuis een 24 uursrace op zijn simulator had gereden. 
——- 
Volgend jaar is er weer een ‘Grand Prix Historique’ in 
de straten van Monaco. En bij VES Racing in Veghel 
zijn de voorbereidingen daarop al in volle gang! ● 

 

FRITS KEERDE TERUG NAAR MONTE CARLO MET ZIJN FITTIPALDI F1-AUTO. 
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EEN SPECIALE GAST KWAM HEM AANMOEDIGEN... 
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KKWWEESSTTIIEE    

TTEEAAMM  
27 /// RACING TEAM NEDERLAND MAGAZINE 

KKWWEESSTTIIEE    VVAANN  

TTEEAAMM  WWOORRKK  
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DE MEER DAN 30 TANKTOPS tijdens de 24 uur van Le Mans  
maken perfect teamwerk in de pits cruciaal. Wie bijvoorbeeld twee 
seconden per stop verliest, komt aan het einde van de race ruim een 
minuut tekort. Er valt dus veel te winnen en verliezen tijdens elke 
stop. Hoe gaat dat eigenlijk in z’n werk in de LMP2 Pro-Am klasse? 
 
Overal is elke brandstoftank een zogeheten stint. Dat betekent: één 
tank leegrijden is één stint. En één stint in Le Mans was dit jaar 11 
ronden van elk zo’n 13 kilometer.  
Bijtanken gebeurt met een door de organisatie gekeurde installatie 
waarvan de tanksnelheid (om veiligheidsredenen) beperkt is.  
Afhankelijk van de bandenstrategie doet een team twee tot vier stints 
op één set banden, want ook het aantal banden dat je mag gebruiken is 
(om kosten te beperken) gelimiteerd. Banden wisselen mag - om  
diezelfde reden - gedaan worden door maximaal vier personen, en 
nooit tijdens het tanken. Een vijfde persoon mag tijdens het banden 
wisselen de ruit poetsen en een zesde teamlid mag de rijders helpen 
bij het in- en uitstappen. Zo’n rijderswissel gebeurt trouwens vrijwel 
alleen als er ook banden gewisseld worden, om onnodig tijdverlies te 
voorkomen. Mét banden wisselen kost een pitstop in Le Mans  
ongeveer 75 seconden inclusief het in -en uitrijden van de (lange)  
pitstraat. Dat is veel meer dan in de Formule 1. Maar vergeet niet: 
daar wordt niet getankt en mag elke keer een leger van tientallen  
monteurs zich op de auto storten voor de bandenwissel! ● 
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