vrijdag 11 maart 2016

Door Henk Visser

RON PRINS DE SNELSTE, HANS VAN
MAARLE DE MOOISTE!
EN DAN HEBBEN WE HET NATUURLIJK OVER ... AUTO'S, OM MAAR
EEN MISVERSTAND TE VOORKOMEN. DE WATKINS GLENN
CLASSIC AVOND WAS VOOR RON PRINS EEN WINNER IN DE
HERKANSING. GOOD OLD HANS WON VERDIEND HET CONCOURS
MET ZIJN MINITIEUS DETAILED FERRARI GTO. EN VERDER … WAS
ER NOG VEEL MEER TE BELEVEN.
Met de herinvoering van een concours element in de uitslag is het de Classic
organisatie gelukt om toch weer aardig wat prachtige slotcars op de baan te krijgen.
Winnaar Hans is en blijft een meester-bouwer. Met de open motorkap zou Jean Graton
/ Michel Vaillant uit de machtige GTO 12 pitter wat krachtige VROOAAP, VROOAAAP
tekstgeluiden laten klinken. En laten we eerlijk zijn, de 1962 Ferrari met open portier
nodigt gewoon uit om subiet in te stappen. Och, konden we maar voor even ook een
1/24 man zijn. Het origineel van de #7 Ferrari GTO is nu overigens eigendom van Pink
Floyd drummer Nick Mason. Hans moest het in de race in klasse A (Sports-cars 1950
t/m 1964) echter wel opnemen tegen de Jaguar D-type van Arie sr die het spannende
duel met een kleine 3 rondjes meer wist te winnen. De concours punten voor Hans
zouden dit ruimschoots compenseren. Sterker nog, het gaf de meesterbouwer de
meeste te verdelen punten. Tuto Bene Hans !

Als het op Speed aankomt is Ron Prins altijd iemand om rekening mee te houden.
En de routinier is een taaie. Zijn mooie 1981 BASF BMW M1, met een heel moeilijk te
plakken decal patroon, gaf in de eerste race enige problemen. Maar wie zich rijk
gerekend had na deze pech kwam bedrogen uit. Geef Ron een herkansing en als alles
heel blijft gaat hij voor winst.
Tot de pech van de BMW was Ron in race 1 lange tijd in een verwoede strijdt
gewikkeld met de 1969 Porsche 906 van Arie jr. en de Jägermeister Porsche 935K4
van Rob Brussel. Drie zeer ervaren Slot-racers die voor puur entertainment wisten te
zorgen met daarbij alle respect voor elkaar en elkaars auto's op de baan. Ronde na
ronde ging je neus op de boarding in de carrousel met elke keer weer het bijna zij aan
zij gevecht vanonder de brug opdoemend, op weg naar een trio infernale. Helaas werd
de BMW voortijdig wat dizzy van al z'n eigen cirkels zodat junior het gevecht in zijn
voordeel kon beslissen na een uitvliegertje (of 2) van Rob.
Zoals gezegd, Ron wist in de herkansing zijn revanche te halen met de meeste rondes.
Helaas was Arie jr. toen niet meer van de partij en had Rob gekozen voor zijn
toerwagen Opel Kadett C Coupé. En die mist toch wel wat tegenover zo'n rappe GT
BMW M1.
Wie afgelopen jaar de live-stream beelden heeft gezien van het Goodwood festival,
alwaar bijna alle Cobra Daytona GT's aan de start kwamen in hun eigen 'exibition'
race, moet wel gesmuld hebben van de #13 die Ronald Schouten op de baan bracht.
Bloedstollend mooi en nog Bloody Fast ook. VROOAAAR ! En waarom deze tijdloze
klassieker het concours niet won? Geen zichtbare cilinders, bougiekabels,
stroomverdeler, dynamo, radiator en verguld motorcompartiment met Louis de
Poortere tapijt. Maar vooral: geen open deur. Hier ontbrak de Stap maar in factor.
Maar Ronald is ook een hele rappe coureur en kon zo punten inlopen op Hans in de
race. Beidde met een totaal van 38. Prachtig ! A-propos: voeg Ronald ook maar
toe aan dat zinderende gevecht in race 1 met junior, Rob en Ron. Loerend in the
Shadow.

Ach ja, over Shadow gesproken. Het is (natuurlijk) zwart, een hele bizarre lage CanAm
auto. Slot-race veteraan en modelist Henk Visser mocht een klein feestje vieren. Zijn
eigenbouw AVS Shadow wist in de 3de opeenvolgende Classic race eindelijk de race
uit te rijden. En daarbij als 3de te eindigen in het concours. Details over dit project vind
je op de Speed 74 website onder het tabblad clubbladen.
Finishen was ook het enige doel dat Henk had met deze bolide. Het echte exemplaar
heeft ook maar 1 race gereden omdat het teveel problemen gaf. Té exotisch. Helaas
voor onze SC oldie moest hij het opnemen tegen 4 concurrenten in zijn klasse. En die
koersten wat zorgelozer rond met hun bouwdoos en GFK bolides. Wat anders dan
een eigenbouw auto die 350 onderdeeltjes bij elkaar moest zien te houden over 18
minuten. Dat koste dus wat race-punten maar Henk was dik tevreden. Helaas gaan
we deze exoot nu wel missen. Want met het doel bereikt, gaat het kleine kunstwerk
nu verdiend de vitrine in.
Het geeft ook maar aan dat de Classic series een knus gezellig clubje van liefhebbers
isdie elk hun eigen doel en ambities koesteren en najagen. Kleine prestaties kunnen
van grote importantie zijn voor de autobouwer. Proficiat Henk. De Shadow is overigens
ook te bewonderen op de Patto site in de Gallery onder de 1/24 modellen.

Mag het een Porsche 936 méér zijn? Twee coureurs met luchtballon grote
vraagtekens boven hun hoofd (Jean Graton / Michel Vaillant, weet je nog?) En een
Marshal (inzetter) die, overvallen door scheurbuik van het lachen, half onder de baan
zakt. Het is herkansing tijd (heat 3) als Rob Smaardijk en André Zandbergen hun
respectievelijke (DRM) Kremer Porsche 936 en LM Jules (Werks) 936
op de startmeet plaatsen. Nog onwetend van het gebeuren dat hen te wachten staat.
Nu had André in race 1 al de meest luidruchtige bolide op de baan, overigens een

hele mooie en exclusieve Nissan Skyline Groep 5 in originele kleuren. De Japanner
was misschien wat teveel Sushi gevoerd voor de race. Want het begon spontaan
ergens tijdens de race zich te ontlasten in de versnellingsbak wat de Nissan met veel
gekraak en gerammel tot slilstand bracht. Het bleek echter wat meer te zijn dan
gewoon Sushi.Want ook uit André's 'Deutsche Gründlichkeit' Porsche 936 klonk
eenzelfde muziek. Het resulteerde in wat gesleutel, gemorrel en gedraai aan
tandwieltjes tijdens de race.Ondertussen, onbewogen en Cool, koerste Rob Smaardijk
lekker rond met zijn 1982 (Rolf Stommelen) Kremer Porsche 936.
Tot dat André na een zoveelste stop weer terug kwam op de baan en zijn Porsche in
een verkeerd spoor belande. Met de paniek voor ogen van een terminaal einde voor
zijn Jules ( a mort) 936, greep hij de eerste Porsche beet die het meest leek op zijn
auto.Rob Smaardijk verzoop bijna in zijn eigen vraagteken tekst balloon. Om
vervolgens droogjes op te merken:'doe je dit altijd?'
Op de eerste rij in bocht 1 was Arie sr. live getuige van de komische verwarring en
moest haast aan het zuurstof van de pret.
De Watkins Glenn Classic avond had haar hilarische hoogtepunt bereikt.
In klasse E (GT 1965-1969) was de bezetting dun maar werd toch een leuk
Amerikaans duel tussen Hugo Dekker (Corvette Grand Sport 1965) en Ronalds Cobra
Daytona. De andere Corvette, de prachtige dikke Greenwood Spirit of, koerste in
klasse F (GT vanaf 1969) en werd gereden door Bert van Dam en Weslie van Beelen.
De beidde mannen deelden ook de Ferrari 512S uit 1970 waarbij André de Rover de
Forza Ferrari compleet maakte met zijn mooie Dino 166P uit 1965.
Ondanks alle emissie perikelen rond Volkswagen wist Good old Ron van Os toch zijn
tijdloze gele Kever weer rap rond de omloop te koersen.

En zo hebben we alle enthousiaste en gezellige heren gleufridders de revue laten
passeren.
Vergeef mij als ik iemand vergeten ben. De 1ste Classic avond van het jaar had weer
alles wat men maar wensen kon. Spanning, drama, lol en eigenlijk alleen maar
winnaars. Wordt het toffe werk van de mannen van Speed 74 gewaardeerd?
Nou en of. Want je mag het zeker een ultieme uiting van respect noemen als de racers
zich beklagen over … het lage inschrijfgeld. Tja, met zo'n Toppie factor kan de
Classics toch nog jaren mee. Maar ga je aandelen dus maar vast verkopen. Want het
mag zeker een paar Euries meer zijn.
Eigenlijk hierboven al vermeld, onze dank voor weer een leuke Classic avond.
Op naar de volgende. VROOAAP, VROOAAP, VROOAAAAAAAR……

