RACEVERSLAG ASR – FARMTRANS RACING
Datum:
29 en 30 augustus 2014
Locatie:
Circuit Park Zandvoort
Evenement: Dantuma NK GT's & Touring Cars

Zandvoort – We zijn verheugd dat we met onze
Datsun 240Z mee mogen racen tijdens het
prachtige Historisch Grand Prix 2014 evenement.
Zelf hebben we onze ogen uitgekeken. Deze HGP
heeft meer dan 60.000 bezoekers getrokken en
hoewel er veel, heel veel mooie auto’s waren te
zien, waren we stiekem toch ook trots op onze
historische race Z. Ons startveld is 45 auto’s groot!

Coureur:
Auto:
Seizoen:

Jan Rozendaal
Datsun 240Z
Historisch Grand Prix

Race 1 – Vrijdag: We starten uiteindelijk vanuit de
pitstraat omdat er toch nog ”iets” vastgedraaid
moest worden en halen 24 auto’s in. We eindigen
ste
op de 21 positie in een rondetijd van 2.09:089. En
gelukkig, alle stress is voorbij en er is weer een
glimlach op het gezicht van ons allebei!
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Kwalificatie – De auto is met vlag en wimpel door
de technische / veiligheid keuring gekomen en we
starten vol goede moed aan de kwalificatie. Maar
Wat een drama! Van de 48 auto's vallen er 5 uit
door uitglijden van de olie op de baan. Zo ook onze
Datsun! Bumper en oliekoeler kapot.

Om 15:30 uur is eerste race. We mogen wel als
32ste starten. We besluiten naar huis te rijden voor
een technische oplossing en reserve bumper, half
uurtje sleutelen en dan hopelijk op tijd aan de start.
Hoewel het een race tegen de klok is zijn we echt
30 seconden vóór het opstellen klaar. Maar vraag
niet hoe! De reserve bumper was geen probleem,
maar de oliekoeler hebben we af moeten doppen
met bougies van een Ford Escort. Maar we staan
aan de start!

Race 2 – Zaterdag: We staan op de 11 startrij en
hebben een wereldse start! Best spannend! Met
volle tribunes en 45 historische auto’s op de baan,
als dat maar goed gaat. En jawel hoor, het gaat
goed. Jan verricht een aantal waanzinnige
de
inhaalacties en weet zich naar de 14 plek te
manoeuvreren. Dat alles gebeurd met veel respect
voor elkaar!
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We zijn uiteindelijk 5 geclassificeerd in de Invitee
klassen en dat was toch weer genoeg voor een
mooie beker!
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Maar wat ook leuk was – Ook de Datsun 240Z
mocht meerijden tijdens de rijdersparade door de
binnenstad van Zandvoort. Duizenden mensen
stonden langs de kant en in het centrum de auto’s
te bewonderen en aan te moedigen. Het was een
enorm warm gevoel om te zien dat de inwoners van
Zandvoort allemaal een racehart hebben! Het was
voor ons echt het kersje op de taart!

Al bij al een enorm leuk evenement met stress,
spanning, zon en vele bezoekers. Voor de
thuisblijvers houden we tijdens de race onze
Facebook pagina actueel. Hierop werd veel
gereageerd.

Onze Datsun 204Z is te bewonderen bij 2:51:
http://www.youtube.com/watch?v=NusczkIaSZo

We zijn klaar voor dit seizoen met de Datsun 240Z.
Nog steeds zijn we met de HARC in gesprek om de
auto te homologeren, we hopen dat vóór het
volgend seizoen voor elkaar te hebben. Dan racen
we ook voor de punten!
Bedankt voor ieders interesse en tot 2015!

Jan en Belinda Rozendaal
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