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ZAC ENDURANCE RACE ASSEN – 2 SEPTEMBER 2019 

Na de 4 uurs race van RSZ Motorsports (ZAC) 2018 ben 

ik ook dit jaar weer gaan kijken ondanks helaas geen 

deelname van ARA circuitrijders in verband met andere 

verplichtingen. – Door Pim Pijnnaken 

Op maandag 2 september ben ik samen met een collega in 

de auto gestapt en richting Assen vertrokken. Op het 

moment dat wij aankomen gaat net de laatste vrije training 

van start dus gauw naar de pitmuur gelopen om daar even 

van het geweld te genieten. 

Het mooie van dit evenement is dat je echt overal kan 

komen dus je zit boven op alle actie in de pitstraat en je kan 

dus de start meemaken aan de pitmuur (dit is echt een 

aanrader om dat een keer mee te maken) 

Dan is het om 13:00 uur zover dat er gestart wordt. Dit is een gaaf gezicht om mee te maken! De motoren worden 

opgesteld langs de pitmuur en de rijders staan aan de overkant langs de hoofdtribune. Als iedereen op zijn of haar 

plek staat wordt de vlag gezwaaid en hollen de rijders naar hun motor en dan starten en wegrijden. Er komen dan 

maar liefst 41 motoren richting de eerste bocht aangevlogen, dit moet je gewoon een keer meemaken! 

De 1e startpositie is voor Aprilia Turnhout en jawel ondanks dar er geen ARA leden reden is de 4 uur van Assen wel 

gewonnen door Aprilia Turnhout op de RSV4. Deze prestatie werd geleverd met rondentijden tussen de 1.45 en 1.49; 

gemiddeld 7 seconden per rondje harder dan de rest van het veld. Na 4 uur racen had hij een voorsprong van 3 

ronden op de nr 2(!) 

 

Kortom, wil je een leuke dag hebben en heel dicht op de actie zitten moet je volgend jaar echt eens komen kijken bij dit 

evenement, of gewoon zelf meerijden natuurlijk. 

Met vriendelijke groet,  

 

Pim Pijnnaken Eventcommissaris ARA 

Zomer Avond Competitie: Endurance Assen 

 


