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KARTEN TE HUIZEN – 14 JANUARI 2023 

Het 2e jaar van het wereldkampioenschap ARA karting, geschreven door DvY. 

  

Ook dit jaar konden we gelukkig weer 
met zijn allen gaan karten bij Coronel in 
Huizen. Ik werd opgehaald door John en 
Ferry bij de Beren in Bleiswijk, om 
vervolgens koers te zetten richting 
Huizen. 

Ferry had zijn eigen helm meegenomen 
en daarmee was voor mij de toon gezet, 
er ging gestreden worden! 

 

Bij aankomst in Huizen bleek Chris van ‘t 
Klaphek er al te zijn om iedereen te 
ontvangen en al snel druppelden alle 
deelnemers binnen, iedereen behalve 1. 

 

 

Makkie82 was niet aanwezig en had door alle drukte er geen 
erg in gehad dat het vandaag was. Oscar heeft hem gebeld 
en hij is meteen in zijn bolide gesprongen om met mach1 
richting de kartbaan te komen, zodat hij mee kon rijden met 
de 2e, van de 3 in totaal, te rijden heats. 

  

We kregen een stapeltje bonnetjes mee en konden ons beneden melden voor de riders briefing. 

Menig coureur deed een speciaal jasje aan en dat was prettig zodat ik kan zien wie er voorzichtig van de 
baan gedrukt konden worden. 

Ons clubje bestond op dat moment uit 6 mannen en 1 dame. 

Na het passen van de helmen en het doornemen van alle regels was het tijd om te vertrekken voor de 
1e heat.  

Helaas was ons groepje te klein en daarom reden er onbekenden met ons mee in de heat, dit was 
overigens in alle 3 de gevallen zo. 

Maar we laten ons als ARA niet kennen en het was meteen gas erop!  
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Zelf koos ik ervoor om redelijk achteraan te starten in het veld om zo te kijken of er wat mensen in te 
halen viel. 

Maar iedereen reed als een dolle, want er stond een doel op het spel, iedereen aasde op de titel: ARA 
club kampioen 2023!! 

Hier en daar werd er een vriendschappelijk duwtje gegeven (Sorry John voor het 3x dwars zetten van je) 
en de mengeling van zweet, rubber en verbrande koolborstels voerde de boventoon. 

Ja het zijn elektrische karts, maar de lol die je erin kan hebben is er niet minder om. 

  

Er werd afgevlagd en Chris mocht zich winnaar noemen van de 1e heat. 

Iets wat bij andere mensen dwars zat....... 

  

De 2e heat begon en meteen was duidelijk dat 
iedereen nog vuriger was dan de 1e.  

Dit moesten de andere, niet ARA, deelnemers helaas 
ontgelden. 

Later hoorden we ze zeggen dat er een aantal aso's 
meereden, iets waarin ik mezelf uiteraard niet herken. 

Voor de mensen die mij kennen, ik ben de rust zelve ( 
kuch kuch ) 

Het duw en trekwerk had resultaat! 

Ik eindigde als eerste!  

 

Mooi waardeloos natuurlijk want er was onderling 
afgesproken dat de winnaar dit verslag moest tikken...... 

In de pauze tussen de 2e en 3e heat zat Chris zo te 
bluffen dat DNNZ ( Dennis Hopman ) en ik een list 
verzonnen. 

Wij zouden voor Chris gaan rijden naast elkaar en hem 
zo even ophouden. 

Helaas kon Diewerke de 3e heat niet van start en we 
namen afscheid en wensten haar een goed reis richting 
huis. 

  

En toen was het moment daar, alles op alles. 

Veters gestrikt, haar in de knot, ogen gewassen en genoeg suiker op om die baan over te vliegen! 

Nou ja de meeste rondjes dan, want de eerste ronde hebben Dennis en ik Chris goed op kunnen houden. 

Die spinde alsnog (overmoedig, kan niet anders) en zo was ons plan geslaagd. 

De rondes die volgden waren rondes waar menig F1 coureur jaloers op zou zijn. 

Er werd gereden alsof er geen morgen zou zijn. 

En na alle rondes viel het zwart wit geblokt. 

Wat zou de uitslag zijn en wie mocht zich DE man noemen van de avond. 

Helaas was ik weer 1e en vandaar dat dit verslag geschreven is door mij. 

Het scheelde 2 honderdste met Chris  en weer 3 honderdste met de nummer 3, de andere Dennis. 

Daarna kwamen Ferry, Oscar, John en Makkie over de streep. 
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Het goud mocht ik in ontvangst nemen bij wijze van spreken en kreeg de nodige opmerkingen te verduren. 

Zoals: ik heb even gewacht zodat ik niet hoefde te schrijven, Ja zoals jij rijdt kan ik het ook, het is een kart 
en geen botsauto hoor. 

 

Ach ja, allemaal lege opmerkingen van mensen die gewoon jaloers zijn denk ik. 

  

We gingen na dit spektakel dineren 
bij de haven van Huizen. 

 

 

Een super leuk restaurantje met een 
sfeervolle inrichting. 

Hier werden de nodige drankjes 
gedaan en is er heerlijk gegeten. 

En aan alle mooie dingen komt een 
eind, we namen afscheid en gingen 
ieder onze weg. 

Ik werd netjes in Bleiswijk gebracht 
en kon huiswaarts. 

  

Maaaaaarrrrrrrrrrr gelukkig hebben we altijd de foto's en het verslag nog om dit hele jaar na te genieten 
van deze zoete overwinning! 

Ik daag ieder ARA lid uit om in 2024 goed het forum in de gaten te houden en zich te melden! 

De wereld titel geef ik niet zomaar af dus wees voorbereid op een titanen strijd!! 

  

Tot de volgende rit en tot het volgende kart evenement!! 

  

Groet Dennis 

 


