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HET FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2021 GAAT BEGINNEN.

OP 1 MEI STAAT RACING TEAM NEDERLAND AAN DE START VAN DE OPENINGSRACE,
DE 6 HOURS OF SPA-FRANCORCHAMPS. IN DEZE EERSTE UITGAVE VAN ‘29’
BLIKKEN WE VOORUIT OP HET KOMENDE WERELDKAMPIOENSCHAP EN
NEMEN WE U MEE TERUG NAAR DAYTONA.

29 is een uitgave van Racing Team Nederland
Samenstelling en tekst Mark Koense
Fotografie Green, Koense, Marin en Red Bull
Illustraties Gaazmaster, Amgini en Tjello
© 2021 VES Racing
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Wereld
ROND DE

IN 22 DAGEN

ZES RACES, ZES LANDEN, ZES CIRCUITS. RACING TEAM
NEDERLAND RACET DIT SEIZOEN WELGETELD 22 DAGEN
LANG OM DE WERELDTITEL. WE LEGGEN UIT WAAR EN
WANNEER. DIT IS HET FIA WEC 2021.
FOTO GREEN

Het in 2017 door Frits van Eerd opgerichte
Racing Team Nederland, is het eerste en nog
altijd enige Nederlandse team in het FIA World
Endurance Championship.
Het afgelopen seizoen (2019/20) stond Racing
Team Nederland vier keer op het WK-podium,
met derde plaatsen in Silverstone, Spa en
Bahrein en een overwinning in Fuji, Japan.
Komend seizoen telt het FIA World Endurance
Championship zes races in één kalenderjaar,
met zoals elk jaar de fameuze 24 uur van Le
Mans als hoogtepunt.
Pro/Am klasse in LMP2
Racing Team Nederland racet onveranderd
in de klasse voor LMP2-auto’s. Nieuw in 2021 is
de door de FIA in het wereldkampioenschap
geïntroduceerde LMP2-categorie voor Pro/Am
teams. Deze teams (waarvan één van de

rijders een zogeheten Bronze FIA-rating heeft)
krijgen vanaf dit jaar een eigen klassement in
elke race en het wereldkampioenschap.
Frits, Giedo en… Job!
Frits rijdt in 2021 wederom samen met Giedo
van der Garde, die sinds 2018 voor Racing
Team Nederland uitkomt. Frits en Giedo
worden nu het hele jaar vergezeld door Job
van Uitert, die vorig seizoen al twee keer Nyck
de Vries in het team verving.
Job: “Dit is voor mij een prachtige kans.
Racing Team Nederland heeft in korte tijd
naam gemaakt in de autosportwereld en het
team geniet in Nederland enorm veel support.
De twee races die ik in mocht vallen, zijn me
zeer goed bevallen en ik ben er trots op dat ik
nu een vaste plek heb gekregen.
Frits support me al sinds ik als 15-jarige mijn

6 HRS OF SPA
24 HRS OF LE MANS BELGIUM 1-5
FRANCE 21/22-8
6 HRS OF MONZA
ITALY 18-7
8 HRS OF PORTIMÃO
PORTUGAL 13-6

6 HRS OF FUJI
JAPAN 26-9
8 HRS OF BAHRAIN
SAKHIR 20-11

DE RACES in België, Portugal, Italië, Japan
en Bahrein zijn driedaagse evenementen.
Samen met de tweedaagse proloog in Spa
en de Le Mans raceweek telt het WK in
2021 in totaal 22 dagen.
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eerste races reed, dus het is voor mij heel
bijzonder dat we nu teamgenoten zijn.
Bovendien doen we mee om te winnen.”
Maximaal presteren
Giedo van der Garde: “Onze ambitie is
duidelijk. We rijden sinds 2018 in het WK en
het afgelopen seizoen hebben we echt grote
stappen gezet. Nu er ook een klassement is
voor Pro/Am teams, denk ik dat we serieus
mee kunnen doen om de wereldtitel en de
winst in de 24 uur van Le Mans.
“Frits is één van de snelste Bronze-rijders, Job
heeft zich in de LMP2-klasse al ruimschoots
bewezen en zelf ben ik er ook weer helemaal
klaar voor om maximaal te presteren.
“We gaan dit jaar dan ook voor het hoogst
haalbare, dus wereldkampioen worden moet
het doel zijn.”
Tweejaren plan
Racing Team Nederland heeft besloten ook
de komende twee jaar samen te werken met
het Franse TDS, het technische team dat sinds
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2019 de Oreca LMP2-auto van Racing Team
Nederland inzet.
Frits van Eerd: “De resultaten die we samen
met TDS hebben geboekt, spreken voor zich.
We hebben dan ook gekozen voor meteen
nog eens twee jaar, omdat je altijd vooruit
moet blijven kijken.
“We hebben met Racing Team Nederland
grote ambities. Giedo en Job, maar dus ook
TDS, weten nu dat we de komende jaren
samen kunnen werken aan het realiseren
ervan. Dat geeft rust en vertrouwen.”
Toekomst in Amerika
Frits kijkt al over de horizon van dit jaar heen.
“In 2021 racen we dus wederom in het
wereldkampioenschap, maar het is geen
geheim dat we in de toekomst ook graag in
het IMSA-kampioenschap willen rijden, de
Amerikaanse tegenhanger van het FIA World
Endurance Sportscar Championship. Dat is
ook één van de redenen waarom we in
januari alvast hebben meegedaan aan de
24 uur van Daytona.” ●
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DE 2021 LIVERY
MAAK KENNIS MET ONZE KLEUREN VOOR KOMEND SEIZOEN!

ILLUSTRATIE

DE ALTIJD OPVALLENDE “JUMBO” UITMONSTERING van de auto
van Racing Team Nederland is voor 2021 vernieuwd. De evolutie van de
zogeheten “livery” werd in Daytona voor het eerst gebruikt. Opvallend
detail is de vlag op de binnenkant van de voorwielkasten; deze vlag zal
worden gewijzigd per land waarin wordt geracet. De blauwe spiegels
en achtervleugeldelen waren uitsluitend voor de 24 uur van Daytona
aangebracht, aangezien dit onderdeel uitmaakt van de IMSAregels voor identificatie van LMP2-auto’s. Bovendien racen we
nu in het WK (verplicht) op Goodyear-banden. ●
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FOTO KOENSE

“We gaan voor

DE WERELDTITEL en de

overwinning in Le Mans.
Dat is het doel”
FRITS VAN EERD blikt vooruit op zijn derde seizoen
in het FIA World Endurance Championship.
We leven in bijzondere tijden. Hoe heb jij de afgelopen 12 maanden beleefd?

“Het is natuurlijk een enorme uitdaging, waarbij ik ongelooflijk trots ben op iedereen
die op zijn of haar manier het beste van deze bijzondere periode maakt. Wat Racing
Team Nederland betreft, heeft het vooral invloed op de kalender, omdat regelmatig
circuits en data zijn gewijzigd. Daaraan passen we ons simpelweg aan.”

Komend jaar heb je een nieuwe ‘derde man’ in je team, waarom?

“Job van Uitert was bij ons al twee keer ingestapt als invaller voor Nyck de Vries die
dan elders moest racen in de Formule 2 of de Formule E. Job heeft dat fantastisch
gedaan, stond beide keren met ons op het podium en was bovendien vorig jaar op Le
Mans [met een ander team] de snelste LMP2-coureur van allemaal. Nu heeft hij een
vaste plek in het team gekregen.
“We hebben de afgelopen drie jaar enorm genoten van de prestaties van Nyck en zijn
trots op wat hij in die periode heeft bereikt, zowel met Racing Team Nederland als in
de Formule 2 en de Formule E. Nyck is echter ook test- en reserverijder geworden van
Toyota dat net als wij actief is in het FIA World Endurance Championship.
“Dat betekent dat hij in principe elk moment door Toyota naar hun raceteam kan
worden gepromoveerd en ik hoop ook dat hij die kans zal krijgen. Wij hebben daarom
gekozen om Job tot vaste rijder te promoveren, ook en vooral met het oog op onze
ambities voor de langere termijn. Als supporter van jong talent, is Jumbo al jaren
sponsor van Job, dus ik vind het fantastisch dat hij de komende jaren deel uitmaakt
van Racing Team Nederland.”

Hoe combineer je jouw extreem drukke zakenleven met autoracen op WK-niveau?

“Autosport is een groot deel van mijn leven en van mezelf. Iedereen om me heen weet
dat. Bovendien werkt het twee kanten op: autosport maakt mij in veel opzichten een
betere ondernemer. Ik heb op het circuit zó veel geleerd dat ik in mijn werk kan
gebruiken. En vergeet niet: op de maandagochtend na een race ben ik gewoon weer op
kantoor! Ik ben topfit en komend jaar kunnen we om de wereldtitel rijden - dat geeft
me enorm veel energie.”

De uitmonstering van de Racing Team Nederland-auto is in 2021 weer iets anders?

“Ja, super! Onze Jumbo-livery krijgt veel reacties en wordt bovendien ook ontzettend
veel online gebruikt door sim racers. Die beleving vind ik prachtig om te zien. Langs
de baan en op televisie valt die gele livery natuurlijk écht op, dat is ook belangrijk.”

Wat is het doel voor komend seizoen?

“Winnen. We gaan voor de wereldtitel en de overwinning in Le Mans. Dat is het doel.
Het startveld is enorm competitief, met in onze klasse ook voormalig Formule 1-rijders
als Montoya en Magnussen, maar die competitie vind ik alleen maar fantastisch.” ●
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VEEL MEER
DAN EEN

NUMMER
NET ALS IN DE FORMULE 1 MAG IN HET FIA WEC NU MET ZELF ONTWORPEN STARTNUMMERS
WORDEN GEREDEN. DIT IS HET VERHAAL ACHTER ONS NUMMER 29.
FOTO ARCHIEF AMGINI

Het is tegenwoordig alom bekend dat Frits
van Eerd vroeger een groot fan was van het
kleine, Italiaanse Minardi Formule 1-team.
Sterker nog: de voor Jumbo zo kenmerkende
kleur geel koos Frits ooit uit, omdat hij het geel
van Minardi altijd zo mooi vond.
Minardi is ook de reden dat Racing Team
Nederland sinds het debuut in 2017 (toen nog
in het Europees kampioenschap) met
startnummer 29 rijdt. Dat was namelijk ook, in
1985, het eerste startnummer van Minardi in
de Formule 1. De renstal van Gian Carlo
Minardi debuteerde dat jaar tijdens de Grand
Prix van Brazilië met één auto (dat mocht toen
nog) en op de foto links, gemaakt tijdens dat
weekend in Rio de Janeiro, is het nummer
duidelijk te zien.
Dit jaar mogen we in het FIA WEC voor het
eerst zélf ons startnummer ontwerpen.
Voorheen was de vorm van de cijfers in de
regels vastgelegd, maar nu is het (net als in de
Formule 1) toegestaan om het design aan te
passen. En dus gebruiken we in 2021 exact
dezelfde 29 zoals die in 1985 op de Minardi
M185 prijkte. Nee, we gaan er natuurlijk niet
sneller door - maar het is wel leuk! ●
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IS DIT HET JAAR

VAN MAX?
FOTO RED BULL

Een betere motor en een andere auto. Zal dat genoeg zijn om voor het
eerst écht om de wereldtitel mee te kunnen strijden? Tijdens de testdagen
en gedurende de openingsrace in Bahrein was Max Verstappen in ieder
geval veelbelovend snel.

MAX VERSTAPPEN is tweede geworden in de eerste

race van het Formule 1-seizoen. Vanaf pole position wist Max de
leiding te pakken, maar doordat Lewis Hamilton een andere strategie
gebruikte, kwam de Engelsman na de eerste pitstops op kop te
liggen. In de slotfase liep Max op versere banden zienderogen in op
Hamilton en met nog drie ronden te gaan ging hij Lewis voorbij.
Hij moest echter de leiding weer teruggeven aan de Mercedescoureur, omdat hij buiten de baan was gegaan bij zijn inhaalactie.
Na afloop van de race liet Max over zijn tweede plaats weten:
“Het is natuurlijk jammer, maar je moet ook het positieve eruit
halen. We kunnen het gevecht met Mercedes aan gaan en het is dus
goed om het jaar zo te starten.”
Al vroeg in de race liet Max over de boordradio weten problemen te
ervaren met zijn differentieel: ”Als ik op het gas ging, slipte één wiel
wat meer dan het andere. Het ging iets beter nadat we wat aan
hadden gepast, maar ik denk niet dat we het tijdens de race helemaal
op hebben kunnen lossen in de langzame bochten.
“Dat is natuurlijk niet wal je wil, dus daar moeten we naar gaan
kijken. Uiteindelijk hebben we de race gewoon kunnen finishen en
hebben we goede punten gescoord.
“Je kunt hier lastig inhalen en dat is wel gebleken. Normaal
gesproken moet je altijd ervoor zorgen je positie op de baan te
behouden, maar wij konden alleen maar deze strategie uitvoeren en
bij Mercedes hadden ze meer keuze. We moeten dus bekijken hoe
we het de volgende keer beter kunnen indelen qua banden.”
Max gaf op instructie van zijn team direct na de inhaalactie op
Hamilton de leiding weer terug, al had hij dit liever anders
aangepakt: “Ik word liever eerste met daarna een penalty, dan op
deze manier tweede worden. Zo denk ik erover en daar hoeft niet
iedereen het mee eens te zijn. Maar het is uiteindelijk pas de eerste
race van het seizoen. Dat we nu zo balen is aan de andere kant
natuurlijk ook een goed teken – vorig jaar waren we hier heel blij
mee geweest.” ● Met dank aan verstappen.nl
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De helm van

Frits van Eerd voor 2021 kenmerkt
zich door dezelfde kleuren en
designtaal als de auto van Racing
Team Nederland. Heel subtiel zijn ook de namen van de zes WK-races erin verwerkt en wie
goed oplet, ziet dat de helm op tijd gespoten was voor de 1000 KM of Sebring die echter
inmiddels vanwege het coronavirus is vervangen door de 8 Hours of Portimão. Diezelfde
oplettende kijker ziet ook dat er op “de wang” van de helm subtiele stijlelementen zijn
verwerkt, die overeenkomsten vertonen met het helmdesign van Max Verstappen.
Niet zo vreemd, want Frits sponsort Max al acht jaar - sinds zijn debuut in de Formule 3. ●

DE BRON

FRITS GEBRUIKTE DE RUSTDAG voorafgaand aan de
24 uur van Daytona voor een bijzondere “trip down memory
lane”. Hij ging een middagje terug naar Orlando, waar hij in
zijn jonge jaren studeerde aan het Valencia College (links) en
bezocht ook de Publix supermarkt (onder) waar hij in die tijd
altijd boodschappen deed. Het was in die Publix dat zijn
ideeën over supermarkten vorm kregen. Met, zo weten we
nu, alle mooie gevolgen van dien!

ILLUSTRATIE TJELLO
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Daytona
FOTO’S GREEN EN KOENSE
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SNAPSHOTS VAN EEN WEEK OP DE SPEEDWAY

jaar geleden
9 MEI 1971

Het FIA wereldkampioenschap voor langeafstandsraces bestaat al sinds 1953.
De huidige versie ervan, het FIA World Endurance Championship, begint op 1 mei
met de 6 Hours of Spa-Francorchamps in België. Dit is datzelfde circuit exact 50 jaar
geleden; start van de WK-race over 1000 KM, de Porsches 917 van Jo Siffert (24)
en Pedro Rodriguez (25) op kop, daarachter liggen de Ferrari’s 512 S op de loer.
FOTO PORSCHE AG
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INDYCAR
SENSATIE

VORIG JAAR WAS HIJ DE BESTE NIEUWKOMER IN “DE FORMULE 1 VAN AMERIKA”

RINUS VEEKAY OVER ZIJN DEBUUT IN HET INDYCAR KAMPIOENSCHAP
FOTO INDYCAR

IK BEN TERUGKIJKEND HEEL TEVREDEN
met afgelopen jaar. Ik heb heel veel geleerd en alles
af kunnen strepen wat ik me vooraf ten doel had
gesteld. Ik heb op het podium gestaan, ik ben
Rookie of the Year geworden en we waren echt
snel tijdens mijn eerste Indy 500. Alles bij elkaar
een goed en leerzaam jaar. Vooral omdat ik toch
wel heb onderschat hoe groot de stap was.
Ik dacht vooraf dat de stap van IndyLights naar
IndyCar niet groter was dan van Pro Mazda naar
IndyLights, maar er kwam zo veel meer bij kijken.
Bijvoorbeeld de pitstops en de strategieën. Het is
oprecht zowat een andere tak van sport vergeleken
met wat ik tot begin dit jaar gedaan had. Dat was
dus wel even wennen, zeker tijdens de eerste races,
natuurlijk ook omdat alle voorbereidingen en de
raceweekenden zelf zo veranderd waren door de
coronacrisis.

Wat ik daarentegen mee vond vallen, was dat ik
goed met de druk omging en mezelf ook nooit
onnodig druk op heb gelegd. Het ging het hele jaar
gewoon echt goed, hoewel ik als nieuwkomer extra
last had van die flink ingekorte raceweekenden.
Mijn seizoen heb ik mooi kunnen afsluiten met de
snelste tijd tijdens de laatste IndyCar-test van het
jaar. Dat was het Barber-circuit in Alabama, kort na
de laatste race van het seizoen op het stratencircuit
in St. Petersburg. Daar heb je amper grip, maar op

Barber juist wel, dus dan moet je omschakelen.
Maar de auto lag goed en de samenwerking met het
team was prima, dus we waren lekker snel.
Mooiste beloning van mijn eerste IndyCar-jaar is
dat ik een goed contract heb afgedwongen voor
komend seizoen. Er was al snel interesse van
diverse teams en dat is uiteraard fijn, maar
verdergaan met Ed Carpenter Racing was de beste
keuze voor mijn tweede jaar.
Ed heeft mij in 2020 een grote kans gegeven en
iedereen vond de samenwerking prettig. Bovendien
denk ik dat we samen voor nog betere prestaties
kunnen gaan. Ik heb mijn beginnersfouten al
gemaakt en ben van plan om in 2021 als een
veteraan vooraan mee te strijden. Overigens is dan
niet alles voor mij bekend terrein, want volgens mij
heb ik op zo’n zes circuits nog niet met een
IndyCar gereden. In Long Beach en Detroit heb ik
bijvoorbeeld überhaupt nog nooit geracet en het
circuit van Nashville is straks helemaal nieuw voor
iedereen.
Deze winter ben ik even in Nederland geweest,
maar ik heb gewoon doorgewerkt met mijn trainer
Raun om ervoor te zorgen dat ik weer zo fit
mogelijk aan de start sta. De eerste testritten
hebben we al achter de rug, 18 april is de eerste
race op Barber. Ik kan niet wachten!

“Mooiste beloning van mijn eerste IndyCar-jaar
is dat ik een goed contract heb afgedwongen
voor komend seizoen”
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Monaco
TERUG NAAR

FRITS RACET DEZE LENTE WEER IN MONACO MET EEN FITTIPALDI F7. WAT IS DAT VOOR EEN AUTO?

DE BRAZILIAANSE FORMULE 1-COUREUR
Emerson Fittipaldi is tweevoudig wereldkampioen als
hij eind 1975 de racewereld verbaast door voor het
gloednieuwe team van zijn broer Wilson te gaan rijden.
Wilson Fittipaldi is in de herfst van 1973 begonnen met
de bouw van de eerste Braziliaanse F1-auto. Deze in
Sao Paulo gefabriceerde FD01 is ontworpen door
Ricardo Divila - een jeugdvriend van de gebroeders
Fittipaldi - en krijgt de naam van de hoofdsponsor:
Copersucar, de Braziliaanse suikercoöperatie.
Als de FD01 in 1975 debuteert, blijkt de auto te
langzaam en onbetrouwbaar. Emerson is dan al
heimelijk mede-eigenaar van het team en probeert via
zijn uitstekende relatie met de Braziliaanse president
geld los te krijgen voor de bouw van een nieuwe auto,
want hij wil zélf voor het team gaan rijden.

Luttele weken voor de eerste Grand Prix van 1976 barst
de bom: de grote kampioen Emerson voegt zich bij het
kleine familieteam om zijn droom na te jagen - races
winnen met een Braziliaanse F1-auto.
Die droom draait helaas al snel uit op een nachtmerrie,
want Fittipaldi rijdt met de Copersucar steevast in de
achterhoede. Grootste probleem is dat het inmiddels in
Engeland gevestigde team nog altijd onderdelen voor de
auto in Brazilië laat maken. De beroerde kwaliteit van
die onderdelen, die bovendien vaak lang op zich laten
wachten, drijven Divila en de monteurs tot wanhoop.
De broers schakelen diverse designers in, maar ook die
weten geen succesvolle auto op de baan te brengen.
Eind 1979 haakt Copersucar teleurgesteld af, maar met
hulp van wederom de Braziliaanse regering strikken
Wilson en Emerson voor 1980 een nieuwe geldschieter,
bierbrouwer Skol.

FOTO MELISSEN
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Met dat geld nemen ze het zojuist opgedoekte
Formule 1-team van de Canadese oliehandelaar
Walter Wolf over.
De Fittipaldi’s kopen van Wolf twee kant en
klare auto’s en krijgen de ervaren ontwerper
Harvey Postlethwaite en de veelbelovende
coureur Keke Rosberg erbij.
De twee Wolf-auto’s worden
omgedoopt tot Fittipaldi F7, terwijl
ook een identiek, compleet nieuw
chassis wordt gefabriceerd.
Net als vrijwel bij alle andere
F1-auto’s in die tijd, zit achter in
de F7 een achtcilinder Ford-motor.

Zowel Rosberg als Fittipaldi werden
met de F7 allebei een keer verrassend
derde in de openingsraces van 1980.
Zo werd de F7 één van de succesvolste auto’s
die het twee jaar later opgeheven Fittipaldi-team inzette.
Nadat hij in 1982 de deuren van zijn team sloot,
verkocht Emerson chassis F7/3 aan een Italiaan en jaren
later kwam de auto in het bezit van Frits.

In 2018 verscheen F7/3 weer op de baan, toen Frits voor
het eerst met de auto meedeed aan de Grand Prix
Historique in Monaco. F7/3 is de enige door Fittipaldi
zelf gebouwde F7 (dus geen omgebouwde Wolf) en de
auto waarmee Keke Rosberg derde werd in de Grand
Prix van Argentinië, de eerste race van 1980.
Toen Emerson Fittipaldi de auto verkocht, beweerde hij
dat hij datzelfde jaar met F7/3 derde was geworden op
het stratencircuit van Long Beach; zijn laatste top drie
klassering in de Formule 1. Of de auto inderdaad zelfs
twee podiumfinishes heeft behaald, daarover spreken de
diverse F1-statistieken elkaar tegen.
Zeker is dat Frits eind april met de felgele, inmiddels
ruim 40 jaar oude Fittipaldi wederom in Monaco in
actie komt. Net als in 2018 heeft hij met F7/3 een
felbegeerde inschrijving weten te bemachtigen voor de
race waar “de hele wereld” aan mee wil doen.
F7/3 is geheel opnieuw geprepareerd voor de terugkeer
naar Monte Carlo, waar van 23 tot en met 25 april op
exact dezelfde baan wordt gereden als twee weken later
door de huidige Formule 1. We houden je vanuit
Monaco op de hoogte via onze social media! ●
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Giedo

GIEDO VAN DER GARDE
OVER HET DEBUUT VAN
RACING TEAM NEDERLAND
IN DE 24 UUR VAN DAYTONA

VOOR MIJ WAS DE 24 UUR VAN DAYTONA

een race die al heel lang op mijn bucket list
stond, vooral sinds ik in 2016 voor het eerst
meedeed aan de 24 uur van Le Mans.
Dit jaar was het eindelijk zover, want Frits
besloot op de terugreis na de laatste race van
2020 in Bahrein, dat we met Racing Team
Nederland naar Daytona zouden gaan als
voorbereiding op het WK van dit jaar.
Ik kan inmiddels beamen: Daytona is echt
fantastisch! Het zonnige Florida in de winter is
sowieso een waanzinnig leuke omgeving en
racen in Amerika is toch net even anders; de
wedstrijdleiding is gewoon super enthousiast
dat je er bent en er heerst een heerlijke

atmosfeer in de paddock. Ik vond het
geweldig om er te zijn.

Een week voor de race stonden er twee
testdagen en een kwalificatierace op het
programma. De eerste testdag begon voor
ons wat later, omdat de container met onze
auto pas die ochtend op het circuit arriveerde
door vertraging op zee. Die middag gingen
we voor het eerst de baan op en waren we
meteen het snelst van alle LMP2-auto’s.
Het circuit lag me direct. De banking is
natuurlijk wel even wennen - dat geeft je een
raar gevoel, omdat je echt scheef hangt -

FOTO KOENSE

FOTO GREEN

maar na een paar rondjes weet je niet beter.
Het infield is een soort kartcircuit; heel
technisch en best smal, maar dat beviel me
ook erg goed.
Ook leuk: de startopstelling voor de race werd
alvast aan het einde van het testweekend
bepaald door een speciale kwalificatierace
van 100 minuten, waarin Frits en ik vierde
werden; een prima uitgangspositie voor een
24 uur-race.
Tussen de testdagen en de raceweek zijn we
twee dagen in Miami geweest, dus we
kwamen goed uitgerust (en bovendien flink
aangepakt door de masseur van een lokaal
honkbalteam!) terug op het circuit, waar we
meteen weer snel waren.
Het team zelf, maar ook Frits, Job en onze
vierde man Charles Milesi hadden nog nooit in
Daytona gereden, maar van begin af aan
behoorden we tot de favorieten voor de zege
in de LMP2-klasse. Het ging gewoon goed.
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Een openbaring voor mij was onze spotter. In
Amerika is dat fenomeen de gewoonste zaak
van de wereld, maar voor ons was het nieuw.
Vanaf het hoogste gebouw langs de baan,
praat hij je heel rustig door het verkeer. Echt
een must op een vrij kort circuit met 50 auto’s
waarvan de snelheidsverschillen enorm zijn.
Ik had enorm veel zin in de race en zonder
enige twijfel zouden we hebben meegedaan
om de overwinning, maar helaas lagen we er
binnen twee uur uit door een crash.
De schade was snel gemaakt, maar de
versnellingsbak was stuk. Zonde natuurlijk,
vooral omdat de LMP2-auto die uiteindelijk de
race won op dat moment al bijna een volle
ronde achter ons lag…
Toch was het al met al een geweldige
ervaring die ons bovendien enorm van pas
gaat komen, mochten we volgend jaar
teruggaan. Ik kan in ieder geval niet wachten!
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GEEL ZWART

DE JUMBO-KLEUREN VAN RACING TEAM NEDERLAND VALLEN OP IN HET STARTVELD.
FOTO’S ARCHIEF AMGINI
HET IS ECHTER NIET DE EERSTE GEELZWARTE AUTO IN DE ENDURANCE RACERIJ.
NEEM DE JOEST PORSCHE VAN AYRTON SENNA

OM DE IN 1984 net geopende
Nürburgring beter te leren kennen, besluit de jonge
Formule 1-debutant Ayrton Senna een paar maanden
voor de Grand Prix alvast mee te doen aan de
1000 KM-race voor sports cars op hetzelfde circuit.
Senna doet dat met het toonaangevende
Porsche-team van Reinhold Joest.
Zijn teamgenoten zijn de Zweed
Stefan Johansson (eveneens
F1-coureur op dat moment) en de
Franse veteraan Henri Pescarolo.
“Senna was toen nog niet zo
bekend,” vertelt Henri. “Hij was
een nieuw, veelbelovend talent uit
Brazilië. Hij stond op de
Nürburgring heel stilletjes in onze
pitbox, praatte met niemand en
wachtte rustig tot hij in mocht
stappen. We kenden hem niet,
maar we vonden hem allemaal geweldig toen hij ging
rijden, want hij was meteen verschrikkelijk snel.
“Iedereen was verbaasd, want de Porsche 956 was geen
makkelijke auto, maar Ayrton ging er direct hard mee.
Je weet dat als een jonge rijder zó snel gaat in een voor
hem totaal onbekende auto, je met een toekomstig
wereldkampioen te maken had.”
Reinhold Joest, wiens Porsche kort daarvoor de 24 uur
van Le Mans had gewonnen, kan zich het weekend met
Senna nog goed herinneren. “Hij was heel tevreden met
de auto, maar in de race kregen we motorproblemen.
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“Tot dat moment, in de
stromende regen, was hij vreselijk snel. Die avond
hadden we een briefing en vertelde hij wat hij aan de
auto zou veranderen om ‘m sneller te maken. Ook die
ideeën waren heel interessant.
“Senna had nog nooit met die Porsche gereden en zo’n
956 was niet te vergelijken met een
F1-auto. Waarom hij dan toch meteen
zo hard kon gaan? Hij was Senna!
“Zijn gave was zijn gevoel. Je moet
het juiste gevoel hebben, dat is het
geheim van dat soort coureurs.
De meeste hebben het niet. Ayrton
had het wel.
“Ik ben hem in de jaren erna nog een
paar keer tegengekomen tijdens
Grands Prix. Hij was gewoon een
aardige, normale man. Hij vergat
nooit iemand. Hij was een computer,
of het nu om mensen of techniek ging.”
Door de motorproblemen wordt de geelzwarte Porsche
kleurloos achtste, maar Senna’s
optreden maakt diepe indruk.
Pescarolo: “Iedereen was
enthousiast. Het was
opvallend dat zo’n timide
jongen dat voor elkaar kreeg.
Hij was erg verlegen en zei
helemaal niks. Hij wilde
alleen maar rijden.” ●

WIE IS

JOB

FOTO MARIN

HIJ DEBUTEERDE IN 2019 VOOR RACING TEAM NEDERLAND
EN HEEFT NU EEN VASTE PLEK IN HET TEAM.

DIT IS JOB VAN UITERT

GEBOREN Op 10 oktober 1998.
WOONPLAATS Dongen.
LIEVELINGSETEN Steak, tenderloin.
FAVORIETE MUZIEK Techno.
EERSTE RACE Mazda MX5 Cup, 2014.
LEUKSTE CIRCUIT Imola in Italië.
MINST LEUKE CIRCUIT Vallelunga, Italië.
BESTE RACE OOIT Monza 2017, Formule 4.
WAT VIND JE VAN FRITS? Een heel lieve
autosportfanaat die veel doet voor
iedereen die de wil en het talent heeft
om de top te bereiken. En hij is
natuurlijk ook een interessante zakenman
waarvan je heel veel leert.
DOEL 2021 Wereldkampioen worden met
Racing Team Nederland.
NAAR WELKE RACE KIJK JE HET MEEST UIT?
De 24 uur van Le Mans.
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Samen WINNEN
Via onze social media

houden we je vanuit de pits op de hoogte

OVERAL EN ALTIJD

INSTAGRAM @racingteamnederland
FACEBOOK @racingteamnederland
TWITTER @RacingTeamNL

