NIEUWJAARSEVENEMENT: KARTING EN ETEN IN HUIZEN – 17 JANUARI
Mijn avondje karten begon op het moment toen John en Ferry me oppikte in Roelofarendsveen. John had een
plekje voor me gereserveerd in zijn leasefiets en zo gingen we al kletsend richting Huizen, Coronel racing. –
Door Dennis van Yperen.
Onderweg kwamen al vele onderwerpen aan bod, zoals de status van de nieuwe motor van Ferry. Ik wilde hem mijn
GS wel aansmeren maar helaas had hij hier geen oren naar…
Eenmaal aangekomen bij Coronel (uurtje te vroeg) werden we door een lieftallige blonde dame te woord gestaan
en begeleid naar onze privé tafel. Ook hadden we op dat moment een privé bar en werden de eerste drankjes (Fer
en ik een biertje, de BOB John een cola) genuttigd. De tijd begon al licht te dringen en we hadden nog geen andere
ARA-leden gezien. Deze bleken nog in het andere gedeelte te zitten. Na wat app verkeer waren we bijna compleet.
Anton (malle eppie) had nog even de klimhal van dichtbij bewonderd en zodra hij de weg wist was het spul
compleet. Op Robz na want die was deze afspraak vergeten, zo bleek later.

Er werd handjes geschud en voorgesteld, mensen namen een drankje en maakte een praatje met elkaar. Al met al
een gezellige boel.
Maar toen moest het toch echt gaan gebeuren! Volle bak racen met elektrische Karts. De hal vond ik ruiken naar de
botsauto’s op de kermis. We konden een elegant roze/rood haarnetje scoren, net als een jasje en gele kaashelm.
Ondertussen was de spanning zich aan het opbouwen en we waren bijna niet te houden. Dit was al merkbaar in de
rij in de pits. Er werd driftig met de elektra knoppen gespeeld (vooruit-achteruit en licht) en al de nodige tikken
uitgedeeld.

© Aprilia Riders Association 2020.
www.Aprilia-Riders.nl | www.facebook.com/apriliaridersnl
1

Ik mocht alle 3 de heats als laatste starten achter Anton. En toen was het moment daar, de lampen gingen op groen!
De elektro motoren gierden de toeren in en we spoten weg in onze opgevoerde elektro grasmaaiers. De strijd was
losgebarsten om de felbegeerde titel: “Wereld kampioen karten ARA 2020”.
Het ging er allemaal redelijk vriendelijk aan toe, op wat botsingen (sorry Oscar en duw en trek werk na. Joske, the
Marshall, was er om wat foto’s en filmpjes te maken. Dus halverwege de 1e heat stopte ik vriendelijk bij hem zodat
hij een fotootje kon maken, echter zag ik hem niet staan en bleek een paar meter te zijn verhuist. Dus vol het gas
erop en het volgende rondje weer gestopt maar dan een paar meter verder. Er zaten behoorlijke fanatiekelingen in
het race veld. Denkende aan de andere Dennis (DNNZ) en Roy (broertje DNNZ). Na de eerste heat werden alle
bochten besproken, waar moet je op het gas en waar rem je. Iets wat ten goede kwam in de 2e heat. Deze was
zeker net zo fanatiek als de eerste en ook deze werd weer zonder ernstige ongelukken afgesloten, op een spin vlak
voor de finish omdat Roy de marshall moest ontwijken die met het zwart-wit geblokte stond te zwaaien (ik lag
dubbel van het lachen).
Na een pauze van een half uur konden we de 3e en tevens laatste heat gaan racen. Men had tussendoor wat vocht
tot zich kunnen nemen en was weer fris en fruitig om te starten. En toen het groene licht aanging voor de laatste heat
was het erop of eronder voor allen. Er werd geracet op het scherpst van de schede. De heren Coronel hadden
jaloers geweest op de inzet en motivatie die ik zag in de ogen van het deelnemersveld. Ik zelf had er 2 goede
rondjes tussen zitten en die bleken achteraf genoeg te zijn voor de nummer 1 positie!! Het ongeloof onder de andere
deelnemers was groot. Van sommige kreeg ik de vraag: waar komt dit nu ineens vandaan? Het enige antwoord wat
ik had was het biertje wat ik ervoor genomen had.

Na al deze inspanningen konden we aanschuiven voor een prima geregeld saté menu met alles erop en eraan. Er
werd nog wat nagepraat, er werd nog wat gedronken en toen kwam daar toch het moment dat de avond ten einde
was in Huizen. Iedereen had netjes afgerekend en ging huiswaarts.

Ik vond het persoonlijk een zeer geslaagde avond met allemaal gezellige mensen. Ik verheug me daarom ook zeker
op het komende motor rij seizoen van 2020 en ik hoop dat dit jaar de opkomst hoog zal zijn. Als het altijd zo
gezellig is als deze keer voorzie ik een mooi motor jaar met zijn allen!
Door Dennis van Yperen
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