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Een korte introductie over de man van het voorwoord. Peter de Bruijn is de onbekende achter de  

schermen, die de kartsport als geen ander kent. Zelf boekte hij er ooit grote successen en werd in 1980 

zelfs wereldkampioen karting, vóór een legende als Ayrton Senna. Als baas van een gerenommeerd 

kartteam bracht hij vele talenten naar de autosport, inclusief de Formule 1, zoals Kimi Räikkönen,  

Jos Verstappen, Marc Gené, Ho-Pin Tung en Valtteri Bottas. Over de aardbol verspreid verdienen tiental-

len coureurs die ooit bij Peter de fijne kneepjes van het vak leerden hun brood met racen.

Toen mij gevraagd werd om het voorwoord te schrijven in ‘De 

weg naar succes’ twijfelde ik geen moment, want elk initiatief  

om de kartsport te promoten verdient waardering en voor veel 

beginners en/of  geïnteresseerden is het vaak lastig om de juiste 

informatie te verkrijgen. Ik vind het dus een goed concept en 

mooi dat ik hieraan mijn steentje mag bijdragen.

 

Mede door Max Verstappen, zoon van één van Nederlands meest 

getalenteerde coureurs, staat de karting extra in de aandacht. 

De vele out- en indoorkartbanen in Nederland profiteren hier 

flink van; vooral de laatste categorie heeft zich sinds de opkomst 

van Jos Verstappen, begin jaren negentig, ontwikkeld tot kraam-

kamer van de sport. Het is alom bekend dat de meeste karters 

toevallig met de sport in aanraking komen, bijvoorbeeld op een 

kinderfeestje of  een vrijgezellenavond. De outdoorbanen, die 

zich jarenlang veelal richtten op het ontvangen van wedstrijdrij-

ders, zagen dat via een commerciëlere opstelling ten aanzien van klantenwerving vanzelf  wedstrijdrij-

ders naar boven komen drijven. Goed om te constateren dat de KNAF via het publiceren van dit boek én 

het coördineren en instrueren van de kartscholen, wil werken aan een grotere en betere doorstroming 

richting de wedstrijdsport. 

Voor degenen die competitie willen beleven biedt Nederland genoeg. Neem van mij aan: karten is het 

mooiste spelletje ter wereld en werkt bijna verslavend. Ik begrijp best dat beginnende coureurs ervan 

dromen om in de voetsporen van Max te treden en ook hun ouders hopen dat zij de top bereiken. Terecht. 

Max heeft laten zien dat door heel hard werken van hemzelf, maar ook door zijn familie, er een weg ligt 

om de Formule 1 te bereiken en zelfs een race te winnen. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd. 

Ouders en begeleiders moeten niet vergeten dat alles op het juiste moment dient te kloppen en dat de 

grote droom met alleen uitzonderlijk talent niet valt te verwezenlijken. 

Gelukkig kent de sport heel mooie uitdagingen en blijft racen op een kart mij en vele anderen het ul-

tieme racegevoel geven. Het rijden op de kart is fysiek heel intensief  en uitzonderlijk geschikt voor het 

ontwikkelen van je denk- en reactievermogen. Wat je daar en tijdens wedstrijden leert, neem je de rest 

van je leven mee. Binnen mijn team heb ik in de loop van de jaren vastgesteld dat jonge karters door de 

intensiteit van hun sport eerder volwassen worden. Veel ervaring opdoen is belangrijk. Ondanks de kleine 

omvang van Nederland kun je wekelijks op verschillende kartbanen trainingsronden rijden en wordt elke 

maand wel ergens een uitdagende wedstrijd georganiseerd.

Veel Formule 1-coureurs van deze tijd trainen dan nog vaak op een kart, ook 2016-wereldkampioen 

Nico Rosberg. Onlangs gaf  hij aan dat veel kilometers maken, met een hoge intensiteit, essentieel is om 

scherp te blijven. Twijfel er niet aan of  karting bij jou past, maar doe het gewoon. Je bent nooit te jong 

of  te oud om te beginnen met racen!

Met sportieve groet,

Peter de Bruijn

De weg naar succes
voorwoord

KNAF licentiehouders ontvangen 33% KORTING op een abonnement. 
Bestel via WWW.START84.NL of bel naar: 026-8445330

START is het enige magazine in Nederland dat aandacht schenkt aan alle takken van autosport. 
Internationale autosport, maar vooral ook nationale autosport en performance.

START biedt iedere maand minstens 1OO kleurrijke pagina’s met het laatste nieuws over races 
en rally’s, autospeedway en autocross, karting, dragrace en nog veel meer. Spannende wedstrijd-
verslagen, boeiende interviews en natuurlijk het meest actuele autosportnieuws.

Aanbevolen 

        door: 
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Wil jij het nieuwe racetalent worden van 
Nederland? Leer dan karten bij dé groot-
ste Outdoor Kartschool van Nederland. 

Wij hebben deze kartschool speciaal 
ontwikkeld om kinderen spelenderwijs 
wegwijs te maken in de kartsport. 
Uitgangspunten zijn veiligheid, theorie, 
racelijnen, strategieën en behendigheid.

www.kartcentrumlelystad.nl

• Ideale start van jouw carrière
• KNAF erkende kartschool
• Officieel erkend diploma KNAF
• Beginners en gevorderde groep
• 12 lessen
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• Vanaf 4 jaar 
• Kartcursus kost 395 euro met een eigen kart 
   en 645 euro met een huurkart
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Zodra je in contact komt met karting, rijst al gauw vaak de vraag: 

wat nu? Het is naast een lastig spelletje ook nog eens een sport die 

je niet overal kunt uitvoeren, laat staan op bijvoorbeeld de open-

bare weg. 

Ons advies? Breng eerst wat tijd door op één of  meerdere indoor- of  

outdoorbanen, om daar met een huurkart meters te maken en te kij-

ken of  het je echt ligt. Na meerdere keren rijden zul je ontdekken dat 

niet alles zit in alleen gas geven en dat er meer bij komt kijken dan 

een flinke dosis lef. Dat laatste is handig, maar de basis van karten, 

techniek en gevoel voor het bedienen van gas- en rempedaal, tellen 

zwaarder. Dit kun je alleen leren door vaak te oefenen. 

De kartbanen in Nederland zijn te verdelen in outdoor en indoor, 

met de laatste in de meerderheid. In bijna elke streek vind je echter 

ook wel een buitenbaan, die met zijn ruimere opzet wellicht meer 

tot de verbeelding zal spreken. De snelheidsbeleving op een binnen-

baan, waar je langs de boarding en reclameborden zoeft, is vaak 

wat groter. Echter, met slicks op een natte buitenbaan een (huur)

kart controleren behoort tot het summum voor gevorderden die hun 

rijvaardigheid verder willen ontwikkelen. 

Hoe begin je met karten?

Willemjan Keijzer, Keijzer Racing
Internationaal toonaangevend Nederlands team

Toen ik een jaar of  6 oud was, vroeg ik aan mijn vader of  hij mijn trapskelter van een motor kon voorzien. Korte tijd later kwam hij 

met mijn eerste kart aanzetten, waarmee ik ging rijden op een parkeerterrein bij ons in de buurt. Een jaar later was ik de jongste 

Nederlands kampioen karting op dat moment, in de Mini 60 cc-klasse. Ik reed elke week en we trainden in het weekend of  na school 

op de kartbaan in Amsterdam. De eerste jaren deed ik mee aan wedstrijden overal in Nederland, op permanente en stratencircuits. 

Karten beheerste, op een positieve manier, steeds meer mijn leven. Ik keek er iedere keer weer naar uit om te gaan rijden, zeker 

omdat concurrenten in sommige gevallen ook vrienden zijn. Met bepaalde coureurs die in dezelfde tijd begonnen met karten heb ik 

nog steeds contact. 

Na de Mini’s maakte ik de overstap naar de ICA Junioren, het eerste jaar alleen in Nederland, maar daarna ook in het buitenland. 

In 1995 won ik het Europees Kampioenschap ICA Junioren. Ik reed destijds tegen coureurs van wie een aantal de Formule 1 bereikt 

heeft. In mijn laatste jaren kartsport werd het steeds moeilijker om als privérijder tegen fabrieksteams te racen, waardoor ik het re-

sultaat van 1995 niet meer kon herhalen. Naast het karten ging ik naar een normale middelbare school, behaalde mijn havo-diploma 

ging daarna aan de HTS studeren. 

Het karten bleef  echter altijd op de eerste plaats komen. Tijdens mijn studietijd sleutelde ik bij verschillende teams en daarna werd 

ik vaste monteur bij Peter de Bruijn. Ik heb een aantal jaar met veel plezier bij hem gewerkt, maar altijd het idee gehad om mijn eigen 

team op te zetten. Eind 2005 begon ik met Keijzer Racing en sinds dat moment zie je de geschiedenis zich herhalen. Jonge coureurs 

kwamen in mijn team rijden, ontwikkelden zich en een aantal van hen belandde met succes in de autosport. Het mooie is: nu, 25 jaar 

nadat ik begon met karten, geniet ik nog iedere dag van de sport!

Met vriendelijke groet,

Willemjan Keijzer

LEgENDES UIT DE KARTSPORT
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www.chrono.nl

Outdoor kartbanen
Circuit Park Berghem 

Circuit Park Karting Texel - Den Burg

Kart Centrum Lelystad

Kartbaan De Woerd - Driebergen

Kartbaan Karba - Zwolle

Kartbaan Oldenzaal

Kartbaan Stadskanaal - Vledderveen

Kartbaan Strijen

Kartbaan Ulrum - Ulrum

Kartbaan Vaals

Kartcircuit Pottendijk - Nieuw-Weerdinge

Karting Eefde

Kombikart Circuit de Landsard - Veldhoven

Raceway Venray - Ysselsteyn

Indoor kartbanen
A15 Karting - Gorinchem

Action Park - Emmeloord

All-in Echt

American Roadhouse - Zaltbommel

ANAC Indoor Karting - Nijmegen

Coronel Karting - Huizen

De Kartfabrique - Utrecht

De Uithof  Indoor Kartracing - Den Haag

De Vest Indoor Kart & Laserfun -  

Valkenswaard

De Voltage Indoor Entertainment - Tilburg

De Vries Indoor Karting - Heerenveen

Euro Indoorkarting Swalmen

Euro Kartracing Groningen

Fun Center Kart World Limmen

Go-Kart-Inn - Dordrecht

Happy Days - Grootebroek

Harder’s Plaza - Harderwijk

Hezemans Indoor Karting - Eindhoven

Indoor Kartbaan Winterswijk

Indoor Kartracing Hoogeveen

Kart Centre Roosendaal

Kartbaan Duiven Indoorkarting - Duiven

Kartbaan Leeuwarden

Kartbaan Uden

Karting de Koog - Texel

Karting Zeeland - Middelburg

Kartplaza Actionworld - Nijverdal

Lot 66 - Breda

Race Planet - Amsterdam

Race Planet - Delft

Raceland Action - Breskens

Silverstone Indoorkarting - Zwanenburg

Speedworld Kartcenter - Zuidlaren

Van der Ende Racing Inn - Poeldijk
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Dit lijkt op het oog een no-brainer. gewoon doen, zou je zeggen, 

maar zo eenvoudig ligt het niet. Karten vormt een hogesnelheids-

sport en de basis is daarom veiligheid. Daar horen spelregels bij, 

die je alleen kunt leren door ze in de praktijk uit te voeren. Zo leer 

je begrijpen welke regels er zijn en  waarom ze bestaan. 

Kartscholen
Nederland biedt een ruime keuze aan kartscholen, te verdelen in 

twee groepen: indoor en outdoor. Enkele buitenkartscholen hebben 

een KNAF-certificering, die je na het afleggen van het kartexamen 

recht geeft op de aanvraag van een clublicentie. Bij de indoorscholen 

kun je na het voltooien van het lesprogramma en kartexamen een 

certificaat verkrijgen, waardoor je examen mag doen bij een KNAF 

erkende outdoor kartschool. Bij het slagen voor je examen heb je 

recht tot aanvraag van een KNAF clublicentie. 

De kartlessen zijn veelal opgebouwd uit een theorie- en een prak-

tijkdeel. Dit laatste kun je volgen met een eigen racekart of  met een 

door de school ter beschikking gestelde huurkart. In gemiddeld vijf-

tien tot twintig uur word je klaargestoomd tot coureur die zelfstandig 

mag gaan rijden op een van de buitenbanen. Voor de allerkleinsten 

onder ons bieden verschillende kartscholen cursussen aan op het 

niveau van beginners en gevorderden. De meer ervaren kinderen krij-

gen vooral training op racetechnieken, zoals uitremmen, inhalen en 

meer snelheid meenemen uit een bocht. 

Hoe leer je karten?

Outdoorkartscholen

Chrono Karting - 

Dutch Karting School

Gaby van de Burgt

Mensfortweg 24

5627 BR   Eindhoven

gaby@chrono.nl

www.chrono.nl 

Kartschool Drenthe - Emmen

Kartcircuit Pottendijk Emmen 

Erik Kootstra

info@pitparts.nl 

www.kartschooldrenthe.nl

Kartschool Lelystad 

Christian Snoek

Postbus 2175

8203 AD  Lelystad

info@kartcentrumlelystad.nl

www.kartcentrumlelystad.nl

Kartschool Ulrum

Karting Ulrum

Leensterweg 43-d

9971 EB  Ulrum

www.kartbaanulrum.nl 

info@kartbaanulrum.nl

RAP Racing Kartschool 

Twente - Oldenzaal

Kartbaan Oldenzaal

Bornsedijk 86

7576 PG  Oldenzaal

Sophie Lansink

sophie@rapracing.nl 

www.rapracing.nl 

Skelterclub Hoekse Waard

Pieta de Ruiter

Postbus 5845 

3290 AC  Strijen

secretariaat@kartbaanstrijen.nl

www.kartbaanstrijen.nl

Indoorkartscholen

Cpoint Kart Race School - 

Eindhoven

Hezemans Indoor Karting 

Eindhoven

Casper Reinders

info@cpoint-racewear.com 

www.knafcupiame.nl

DFK Kart Academy - Venray

Raceway Venray

Ben de Feyter

ben@antwerkarting.be 

www.racewayvenray.com 

Kartschool KCR - Roosendaal

Kart Centre Roosendaal

Corné Snoep

info@kcr.nl 

www.kcr.nl 

Kartschool KWM Kart Racing 

Team - Poeldijk

Van der Ende Racing Inn  

Poeldijk

Mathieu van Renssen/Will 

Huizer

mathieu@kwmracing.nl 

www.kwmracing.nl 

SignMind Academy - Huizen

Coronel Kartracing Huizen

Bjorn Bakker

info@signmind.nl 

www.signmindracing.nl

ZJIKC Kidsclub Kartschool - 

Middelburg

Karting Zeeland Middelburg

Jan-Willem de Coninck

joop@kartingzeeland.nl 

www.kartingzeeland.nl 
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Bas Lammers
Europees kampioen 2003, 2009, 2010, kampioen Wereld Cup 2010 en 2012

Laat ik mezelf even voorstellen: Bas Lammers, 31 jaar oud. Ik kart nu in totaal 

25 jaar, waarvan veertien jaar op professioneel niveau. Velen van jullie kennen 

mij niet of een klein beetje. Ik heb bijvoorbeeld - wat veel mensen niet weten 

- een handicap, hoewel ik dit zelf niet als zodanig zie. Sinds mijn derde levens-

jaar draag ik een gehoorapparaat, omdat ik zeer slechthorend ben sinds mijn 

geboorte. 

Sinds mijn zesde zit ik op de kart. Mijn vader deed aan 4x4-offroadracen en had een 

vriend die kartte. Op een dag belde die mijn vader, met de vraag of het ons leuk leek een 

keer te komen kijken op de baan in Strijen. Vanaf het eerste moment dat ik daar terecht-

kwam, was ik helemaal weg van karting en mijn vader vond het ook geweldig. Tijdens 

mijn eerste testritje met een Minikart kon ik er niks van; ik denk dat ik wel zes keer in 

een rondje achterstevoren ging, maar ik had op dat moment ook motorcrosskleren aan. 

Niet echt handig, met zo’n pak en laarzen op een kart. Na het aantrekken van normale 

schoenen ging het direct beter. Op een gegeven moment had mijn vader een gebruikte 

Minikart gekocht, met een Comer 60 cc-motor erop. Ik was trots op het ding, maar op 

dat moment zeker niet goed genoeg om te kunnen meedoen voor toptienresultaten, laat 

staan het podium. 

Het kwartje viel op een zaterdag, toen de vriend die ons aan het karten had gebracht de weddenschap met mij aanging om die dag een ron-

detijd te rijden van onder de veertig seconden. Ik zou van hem nieuwe kartschoenen krijgen. We begonnen met trainen om 10.00 uur en aan 

het einde van de dag, om 18.55, reed ik een rondetijd van 39,97. Wat een kick! Ik had gewonnen. Vanaf dat moment begon mijn kartcarrière. 

In de beginjaren behaalden we diverse nationale 

titels. Dit bereikten met ons eigen team, dat be-

stond uit, papa, mama, mijn zus, mijn monteur 

en de motorman. Elf jaar lang hielden we het vol. 

Op mijn 17e gaven mijn ouders aan al die wed-

strijden niet meer te kunnen betalen. Ik vond het 

vreselijk om te moeten stoppen, maar juist op dat 

moment kreeg ik een aanbod van Swiss Hutless 

uit Zwitserland. Daar kon ik fabrieksrijder worden. 

Die kans greep ik met beide handen aan, maar 

eerst moest ik mijn schooldiploma behalen. Op 

dat moment zat ik in het examenjaar. Ik zette 

alles op alles en wilde per se naar Zwitserland 

verhuizen, om daar aan de slag te gaan als fa-

brieksrijder. Twee dagen na het behalen van mijn 

diploma en werd ik bij Swiss Hutless afgezet door 

mijn ouders. Vanaf dat moment kon ik van mijn 

hobby mijn werk maken. We werkten hard en wa-

ren 24 uur per dag bezig met karten. Iedere dag testten we. Ook moest ik dagelijks hardlopen en naar de sportschool. Dit alles resulteerde in 

mijn eerste Europese titel, in de klasse Formula A 100 cc. 

Zo raakte mijn kartcarrière in een stroomversnelling en werd ik gevraagd door verschillende teams om voor hen te gaan rijden als fabrieks-

coureur. In de tussentijd behaalden we drie keer de Europese en twee keer de wereldtitel. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds volop 

actief als professioneel fabrieksrijder. Vergis je echter niet, het leven in de kartsport kan zwaar uitpakken. De door ons behaalde resultaten 

vormen het product van hard werken. 

Karten is iets dat je zelf leuk moet vinden en daarbij geldt: oefening baart kunst. Dit vereist geluk, geld en geduld. Het allerbelangrijkst is dat je 

veel traint en er alles voor over hebt om een goede coureur te worden. Laat je niet gek maken door wat anderen zeggen en blijf vooral in jezelf 

geloven. Zoals ik het altijd zeg: think it, dream it, do it!

Tot op de kartbaan,

Bas Lammers

LEgENDES UIT DE KARTSPORT RACE KALENDER 
 OFFICIEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2T KARTING 2017

ERFTLANDRING KERPEN
 18 & 19 MAART 2017 

SPA FRANCORCHAMPS
15 & 16 JULI 2017 

DE LANDSARD
15 & 16 APRIL 2017 

DE LANDSARD
19 & 20 AUGUSTUS 2017 

MICROMAX (R) -   MINIMAX (R) – MAX JUNIOR (R)
MAX SENIOR – DD2/DD2 MASTER – KZ2 – KZ2+  

MICROMAX (R) -   MINIMAX (R) – MAX JUNIOR (R)
MAX SENIOR – DD2/DD2 MASTER – KZ2 – KZ2+  

MICROMAX (R) -   MINIMAX (R) – MAX JUNIOR (R)
MAX SENIOR – MINI JUNIOR

MICROMAX (R) -   MINIMAX (R) – MAX JUNIOR (R)
MAX SENIOR – DD2/DD2 MASTER – KZ2 – KZ2+  

MICROMAX (R) -   MINIMAX (R) – MAX JUNIOR (R)
MAX SENIOR – DD2/DD2 MASTER – KZ2 – KZ2+  

MICROMAX (R) -   MINIMAX (R) – MAX JUNIOR (R)
MAX SENIOR – DD2/DD2 MASTER – KZ2 – KZ2+  

MICROMAX (R) - MINIMAX (R)
MAX JUNIOR (R) - MAX SENIOR

MINI JUNIOR

MICROMAX (R) -   MINIMAX (R) – MAX JUNIOR (R)
MAX SENIOR – DD2/DD2 MASTER – KZ2 – KZ2+   

BERGHEM
20 & 21 MEI 2017 

BERGHEM
9 & 10 SEPTEMBER 2017 

CIRCUIT N.N.B.
17 & 18 JUNI 2017 

GENK
30 SEPTEMBER & 1 OKTOBER 2017 

?
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Voor de hobbykarter
Het aanschaffen van een eigen kart vormt een lastig hoofdstuk. 
Voordat je er een aanschaft, moet je bedenken wat je ermee 
wilt gaan doen. Prefereer je recreatief  rijden en waar mogelijk 
deelnemen aan hobbywedstrijden, ga dan eerst kijken naar de 
inhoud van de reglementen bij de baan die je voorkeur geniet. 
Niet alle banen laten alle kartmotoren toe. Ze hebben bijvoor-
beeld te maken met geluidseisen of  andere gemeentelijke ver-
ordeningen. Op het moment dat je weet met wat voor een kart 
je waar mag rijden, kun je overgaan tot aanschaf. 

Nieuwe kart kopen
Voor een nieuwe kart zoek je het makkelijkst op internet naar 
een karthandelaar bij je in de buurt. Informeer of  deze je 
hulp kan bieden bij eventuele wedstrijden die je wilt gaan 
rijden. Niet elke handelaar is bij ieder kampioenschap aan-
wezig. Een nieuwe kart koop je compleet vanaf  1250 euro 
en dan praten we over een Parolin Rocky, de instapklasse in 
het NK 4-takt. Voor deelname aan internationale wedstrijden 
kunnen de aanschafkosten van een complete kart oplopen 
tot wel 10.000 euro. 

gebruikte kart kopen
Bij de aanschaf  van een gebruikte kart komt iets meer kij-
ken. Je moet op verschillende details letten om iets goeds 
te kopen, want er zit redelijk wat kaf  onder het koren. Een 
gebruikte, rijklare kart, koop je vanaf  500 euro, maar doe je 
huiswerk en laat goedkoop geen duurkoop zijn. 

Belangrijke punten bij de aanschaf van een gebruikt chassis
- Is het origineel of  al eens gespoten en zo ja, waarom?
- Is het nooit opnieuw gelast?
- Is het niet doorgesleten aan de onderzijde?
- Past de gewenste motor?

Belangrijke punten bij de aanschaf van een gebruikte motor
- Is hij goed onderhouden en zitten er documenten bij?
- Past hij op het gewenste chassis?
- Is hij compleet?
- Is hij courant of  wordt hij niet meer gemaakt?

Het betreft slechts een paar punten, maar hier ligt wel de 
basis. Als deze niet goed is en het gevoel ook ‘nee’ zegt, 
laat dan de complete kart, de motor of  het chassis staan. 
Hoe spannend het ook allemaal lijkt, probeer de emotie uit 
te schakelen en niet de ellende van een ander te kopen. Het 
komt nog te vaak voor dat mensen een kart aanschaffen 
waarvoor bijvoorbeeld geen onderdelen meer te koop zijn in 
de reguliere handel. 

Waar te vinden?
Sites om een gebruikte kart te vinden op het internet zijn:
www.marktplaats.nl/z/sport-en-fitness/karting.html 
www.facebook.com/groups/kartmarkt
‘Kartwinkel’ invoeren bij Google Maps

Idee: praat eens op een kartbaan met de aanwezige handela-
ren. Wellicht hebben ze een nieuwe of  gebruikte kart staan. 
Wel zo handig wanneer je niet al te technisch bent. Mocht je 
vervolgens op problemen stuiten tijdens het karten, dan kun 
je altijd op diegene terug vallen. 

Wedstrijdkart kopen
Een wedstrijdkart aanschaffen vormt een heel ander verhaal. 
Hier komt eigenlijk de term carrièreplanning als eerste om 
de hoek kijken. Een groot woord, maar het is toch belangrijk 
om op een rijtje te zetten in welke klassen je wilt gaan rijden. 
Waartoe leidt dat en wat zijn de mogelijkheden hierna? Alles 
staat of  valt met het maken van een goede planning en de 
juiste keuze. 

Budget
Belangrijk bij het maken van de juiste keuze is te kijken naar 
je budget. Wil je wedstijden gaan rijden, laat je dan voorlich-
ten over de kosten en kies vervolgens de klasse die bij jouw 
niveau en budget past. Laten we het alvast wat makkelijker 
maken en het onderscheid aangeven tussen twee verschil-
lende sporen om te bewandelen: 2-takt- en 4-taktkarting. 
Deze laatste categorie valt in de basis goedkoper uit en je 
kunt met dit type kart op bijna alle buitenbanen in Nederland 
terecht. Vanaf  3000 euro per seizoen neem je aan het NK 
4-takt deel, uitgaande van de instapklasse Parolin Rocky. Op 
het moment dat je vooraan meedraait in de 4-taktklassen, 
komt het moment om over te stappen naar 2-takt of, als de 
leeftijd het toelaat, de autosport. Bij 2-takt is de competitie 
vaak wat groter, meer keus en aansluiting op internationale 
wedstrijden. Zo’n type kart kopen blijkt een stuk lastiger. Hij 
moet in ieder geval over een geldige CIK-FIA-homologatie be-
schikken, bovendien hangt er een houdbaarheidsdatum aan 
chassis en motor. Een jaar lang deelnemen aan het NK 2-takt 
in de opstapklasse MicroMax kan vanaf  4500 euro. 

Aanschaf eigen kart
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KNAF-wedstrijden
Om mee te rijden in KNAF-erkende wedstrijden kun je het 
best een kart kopen bij een handelaar die aanwezig is bij 
die evenementen. Dit lijkt logisch, maar niet iedereen denkt 
hieraan. Op de websites van de verschillende wedstrijdorga-
nisatoren staan de aanwezige handelaren vermeld. Doe je 
huiswerk goed en maak de juiste keus. In de sport telt alleen 
de winst; een mooi kleurtje of  stickersetje brengt je de over-
winning niet. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op 
de verschillende kampioenschappen en raceklassen. 

Met alleen het aanschaffen van de kart ben je er nog niet. 
Zoals reeds beschreven staat veiligheid voorop, ook voor de 
hobbyrijder. Een goedgekeurde helm voor karten vormt de 
basis, die mag je nooit als sluitpost op de begroting zetten, 
een raceoverall aangevuld met een ribprotector, handschoe-
nen en raceschoenen. Ga je wedstrijden rijden, dan dient 
je helm een CIK-FIA-keurmerk te dragen, net als de andere 
racekleding. De meeste kartshops in Nederland kunnen je 
adviseren over de juiste kleding en de eisen waaraan deze 
moet voldoen. 

Alles gekocht, maar dan?
Je hebt nu alle spullen om te mogen karten, maar er komt 
nog meer bij kijken. Denk ook na over dingen als het stallen 
van de kart en het transport ervan naar de kartbaan. Dit lijkt 
bijzaak, maar je moet het meenemen bij het maken van je 
keuze. 

Clubwedstrijden als opstap naar de officiële 
KNAF kampioenschappen
Op verschillende kartbanen in Nederland zoals Strijen en  
Lelystad worden KNAF goedgekeurde club wedstrijden geor-
ganiseerd die ideaal zijn om je als coureur klaar te stomen 
voor het echte werk. Door aan deze wedstrijden deel te ne-
men krijg je al te maken met wedstrijdspanning en leer je de 
regels zoals geleerd tijdens de kart opleiding in de praktijk 
uit te voeren. Meer weten over het fenomeen clubwedstrij-
den? Kijk op de KNAF website voor de aangesloten kartbanen 
die deze wedstrijden organiseren.

Richard Verschoor
Nederlands kampioen Rotax Max, Duits kampioen KF, CIK-FIA Academy 
Trophy-kampioen 2014, NEZ en Spaans Kampioen Formule 4 2016

Afgelopen jaar heb ik in de Formule 4 gereden. Zoals 

bijna alle jongens begon ik met een droom in de kar-

ting. Mijn vader kwam met de vraag of ik mee wilde 

gaan kijken naar een kart. Dit omdat ik hem bijna 

nooit zag en hij meer tijd met mij wilde doorbrengen. 

Hij was altijd aan het werk bij zijn eigen metaalbewer-

kingsbedrijf en kwam pas thuis wanneer ik al sliep. 

Karten valt of staat met spanning en adrenaline, 

vooral door het inhalen, verdedigen en natuurlijk uit-

eindelijk het gevoel van winnen. Geen enkel gevoel 

kan tippen aan dat laatste. Het feestje vieren in de 

uitloopronde met jezelf is zó intens. Op dat moment 

komt alles samen waarvoor je met je team zo hard 

gewerkt hebt. Met karten leg je de basis voor de vol-

gende stap: formulewagens. Je leert om overal op de 

baan de limiet op te zoeken. Om die te vinden, moet 

je er eerst overheen gaan. Qua rijden is het best an-

ders in zo’n veel grotere formulewagen, met meer ge-

wicht en op een bredere, langere baan. 

Winnen voelt echter nooit anders dan op een kart. Het blijft speciaal, zo ook het afgelopen jaar in de Formule 4. Hierin heb ik samen met mijn 

team twee kampioenschappen gewonnen. Dit door keihard te werken en het gevoel van winnen te blijven vasthouden. Dat laatste went nooit. 

Wil je het zelf ervaren, ga eens karten met vrienden. De kick zit net als in de rest van het leven in de kleine dingen. 

Met vriendelijke kartgroet,

Richard Verschoor

gROOT gEWORDEN IN DE KARTSPORT
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De autosportfederatie KNAF onderscheidt twee organisa-
ties die onder haar auspiciën kampioenschappen organi-
seren, waarvan twee series met 2-taktmotoren en één met 
4-taktmotoren. Als overkoepelende bond stelt de KNAF zich 
ten doel de sportiviteit en veiligheid van de kart- en au-
tosport te bewaken en verbeteren. Ze laat het organiseren 
van kampioenschappen over aan gecertificeerde, professi-
onele organisaties, die tijdens de raceweekenden worden 
bijgestaan door sportcommissarissen van de KNAF. Deze 
mensen zien toe op naleving van de regels, zoals deze om-
schreven zijn in het door de federatie opgesteld sportief en 
technisch reglement. 

KNAF Jaarplan
De KNAF lanceert elk seizoen een Jaarplan. Hier volgen de 
belangrijkste speerpunten voor 2017. Allereerst ligt er de 
ambitie om twee nieuwe competitieseries te lanceren, te we-
ten een indoor kartkampioenschap en een virtueel racekam-
pioenschap op de computer. Dit naar aanleiding van de plan-
nen voor een online-competitie vanuit de FIA, zoals die eind 
oktober in Oslo gepresenteerd werd. Op het gebied van ta-

lentontwikkeling zet de KNAF een revolutionaire stap door de 
sporters uit het KNAF Talent First-programma te ondersteu-
nen wanneer zij een leertraject willen volgen binnen een Cen-
trum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Nederland telt vier 
door NOC*NSF geïnitieerde CTO’s, waar de beste topsporters 
uit alle mogelijke categorieën kunnen wonen en leren, opti-
maal afgestemd op hun trainings- en wedstrijdschema. 

Uitbreiding kartscholen
Naast een certificeringsproces voor coaching in 2017 zet de 
KNAF actief  in op het uitbreiden van erkende kartscholen 
naar een totaal van tien. Afgelopen jaar ontwikkelde de bond 
een nieuw reglement, als basis voor een mogelijke certifi-
cering van nieuwe in- en outdoorscholen. Door, anders dan 
voorheen, ook overdekte kartopleidingen te certificeren, wil 
de KNAF het gat tussen de twee categorieën verkleinen. Een 
andere activiteit in dit kader is de ambitie om in 2017 een 
kampioenschap indoorkarting te organiseren. Overduidelijk 
staat de federatie niet stil in haar eigen ontwikkeling en die 
van de sport. De organisaties van de wedstrijden gaan hierin 
volledig mee. 

KNAF Sectie Karting en kampioenschappen
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Chrono Karting
Chrono Karting uit Oss staat te boek als organisator van de 
officiële Nederlands Kampioenschappen 2-takt en 4-takt. Te-
vens verzorgt zij clubwedstrijden op locatie voor derden. Als 
een totaalbedrijf, geleid door Gaby van de Burgt, richt Chrono 
Karting zich geheel op karting en heeft alle kennis en kunde 
in huis om volledig zelfstandig wedstrijden te organiseren. 
Dit inclusief  tijdwaarneming, baanofficials en technisch me-
dewerkers die de karts controleren op veiligheid en regle-
mentconformiteit. Een evenement dat staat is één, maar dit 
uitbouwen, professionaliseren en vooral sportief  en veilig 
houden vergt serieuze inspanningen en dat houdt Chrono 
Karting meer dan fulltime bezig. Door wekelijks contact met 
de KNAF en bij elke race controles door sportcommissaris-
sen, die ook feedback geven, wordt het uitgestippelde beleid 
gewaarborgd. Vanuit deze terugkoppeling zien we dat de re-
glementen waar nodig aanpassingen ondergaan, geboren uit 
de praktijk en niet bedacht achter een tafel. Dit zorgt ervoor 
dat de kartsport een pure sport blijft. 

KNAF Cup IAME X30
CPoint is de andere organisator die onder de vlag van de 
KNAF een kartkampioenschap inricht. Drijvende kracht  
Casper Reinders zet al jaren indoor- en outdoorwedstrijden 
op touw. Hij is gedurende een seizoen bijna 35 weekenden 
onderweg om zijn verschillende raceseries te promoten. We 
praten onder meer over het Nederlands Kampioenschap 
Indoorkarten en de KNAF Cup IAME X30 Netherlands, een 
compleet 2-taktkampioenschap. Oftewel, een bezige, gedre-
ven man in de sport. 

IAME X30 debuteerde vorig jaar als merkencup, waarvan 
de naam verwijst naar de toegepaste motoren, allemaal van 
hetzelfde type. Dat garandeert gelijkwaardigheid en dus een 
competitie waarin het zuiver op rijderskwaliteiten aankomt. 
PDB, Peter de Bruijn Kartracing in Vlaardingen, verzorgt als 
IAME-importeur de volledige technische ondersteuning. De 
driehoeksamenwerking tussen de motorleverancier, de orga-
nisator en de KNAF resulteert in een volwaardig kampioen-
schap met toekomst.  Michel Vacirca

De man die Nico Hülkenberg Nederlands leerde

Michel Vacirca, de man achter CRg Holland, leverde chassis en onderdelen aan Max Verstappen. Kortstondig Formule 1-coureur 

giedo van der garde reed voor zijn team en Nico Hülkenberg groeide bijna op bij Michel, die zelf ook een aardig potje kan sturen 

en in 1981 op een AllKart wereldkampioen werd in de ICA Junioren.

Inmiddels heb ik al meer dan dertig jaar wereldwijde ervaring met karting en 

gezien dat de sport van hobby tot een zeer professioneel niveau is gegroeid. 

Vooral de Nederlanders doen het de laatste zes à acht jaar erg goed, met 

meerdere wereld- en Europese titels. Ook in Nederland zie je gelukkig weer 

meer aandacht voor karting, natuurlijk mede door het succes van Max Ver-

stappen. Dit is belangrijk om nieuwe aanwas te kweken en laten we hopen 

dat dit boek die bevordert. Alleen daarmee komen we er echter nog niet. Er 

moeten in elk geval voldoende kartbanen actief blijven om deze sport voor  

iedereen toegankelijk te houden. De afgelopen jaren verdwenen diverse 

mooie circuits in Nederland, met als dieptepunt kartbaan Amsterdam, terwijl 

dat dichtbevolkte gebied veel talent voortbracht. 

Ik probeer in mijn raceteam, maar ook daarbuiten mijn passie voor het karten uit te dragen. Het is absoluut het mooiste, spannendste, meest 

energie vretende maar ook bevrediging gevende spelletje dat ik ken. In mijn raceteam, dat ondertussen meer dan 26 jaar bestaat, heb ik ge-

zien dat racers gedreven en volwassen opererende sporters vormen, met een hoge mate van verantwoordelijkheid en respect voor elkaar. Iets 

dat we in onze samenleving wel eens missen.

Mensen vragen mij wel eens wat dat allemaal wel niet kost en of we veel geld verdienen, maar het is allemaal relatief. Racen doe je niet voor 

het geld, maar voor de eer en de kick. Kijk naar het feit dat Nico Hülkenberg ons team acht jaar trouw bleef en wij samen grote pieken en dalen 

beleefden. Hem naar de Formule 1 geholpen hebben maakt het leven op de kartbaan van grote waarde. Ik denk ook even aan het behalen van 

acht Duitse kampioenschapszeges en, heel bijzonder, de wereldtitel van Guido van de Garde op zijn CRG in 2002. Dat voelde bijna net zo 

goed als mijn eigen wereldtitel in 1981, zo trots was ik op de prestatie van hem en het team. Daarna brak het hoofdstuk Pex aan. De gedreven-

heid en bevlieging van de familie Pex heeft CRG al meerdere wereld- en Europese titels opgeleverd. Oftewel, het gevoel van winnen en trots 

op mijn rijders duurt voort. 

Mijn team, mijn collega’s en ik waarderen de uitgifte van dit boek door de KNAF zeer. Met KNAF Talent First zet de bond zich al in om de 

Nederlandse kartsport op de kaart te zetten en nu wordt er weer een bouwsteen gelegd naar nog meer licentiehouders. 

Met vriendelijke racegroet,

Michel Vacirca

LEgENDES UIT DE KARTSPORT
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Sinds 2015 organiseert 
Chrono Karting het Neder- 
lands Kampioenschap 
4-takt, onder auspiciën van 
de KNAF. Na zes raceweek-
enden en achttien wedstrij-
den in één seizoen wordt in 
de verschillende klassen 
één rijder tot kampioen ge-
kroond. Dit NK bestaat uit 
zes klassen, ingedeeld naar 
leeftijdscategorieën en de 
hoeveelheid ervaring van 
rijders. 

Parolin Rocky geldt als de 
onbetwiste kraamkamer van 
4-taktkarting. Alle coureurs 
rijden met hetzelfde chassis 
en een identieke verzegelde 
160-cc-motor met 6 pk. Ieder-
een gebruikt een Parolin Mini-
chassis met een wielbasis van 
95 cm, met een gewicht van 
105 kg.  De leeftijdscategorie 
loopt vanaf je zevende verjaar-
dag tot en met elf jaar. 

Van oudsher vertegenwoor-
digt Cadet 160 de instapklas-
se van het NK 4-takt. Alle karts 
bezitten een 6 pk sterke motor 
van 160 cc.  Deze cadet-klas-
se rijden met verzegelde huur-
motoren van de organisatie. 
Deze worden uitgegeven door 
middel van loting bij iedere 
wedstrijd. Een Mini-chassis 
naar vrije keuze, waarbij de 
wielbasis tussen de 89 en 95 
cm ligt, met een gewicht van 
105 kg. De leeftijdscategorie 
is vanaf je zevende verjaardag 
tot en met elf jaar. 

Chrono Karting NK 4-takt

De World Formula Briggs & 
Stratton, vaak afgekort tot WF 
B&S, staat bekend als een 
competitieve klasse met alle-
maal gelijke, door de impor-
teur verzegelde motoren. Dit 
om tuning te voorkomen. De 
Briggs & Stratton-krachtbron 
meet 205 cc en produceert 
15 pk en weegt 140 kg. Hij 
ligt in een vrij te kiezen Junior-
chassis met een wielbasis van 
104 cm. De leeftijdscategorie 
is vanaf je elfde verjaardag tot 
en met zestien jaar. 

RK1, een klasse rondom een 
Nederlands product van fa-
brikant Schuurman BV. Alle 
motoren zijn door deze firma 
getest en verzegeld om de 
sportiviteit te verhogen. Ze 
hebben een slagvolume van 
150 cc en geven 15 pk bij 
10.500 tpm af, met een ge-
wicht van 145 kg.  Iedereen 
rijdt met een CIK-FIA-goed-
gekeurd chassis van een merk 
naar eigen voorkeur. De leef-
tijdscategorie loopt vanaf je 
tiende verjaardag tot en met 
zestien jaar.  
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CIRCUIT DE LANDSARD
11 & 12 MAART 2017 

CIRCUIT PARK BERGHEM
26 & 27 AUGUSTUS 2017 

CIRCUIT PARK BERGHEM
1 & 2 APRIL 2017 

CIRCUIT ERFTLANDRING KERPEN
7 & 8 OKTOBER 2017 

CIRCUIT SPA FRANCORCHAMPS
13 & 14 MEI 2017 

CIRCUIT DE LANDSARD
24 & 25 JUNI 2017 

CIRCUIT DE LANDSARDCIRCUIT DE LANDSARD

CIRCUIT PARK BERGHEM
26 & 27 AUGUSTUS 2017 

CIRCUIT PARK BERGHEM

CIRCUIT ERFTLANDRING KERPEN

CIRCUIT SPA FRANCORCHAMPS

CIRCUIT DE LANDSARD

     
 OFFICIEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 4T KARTING 2017

RACE KALENDER     

VT250 (VierTakt 250), die 
term verwijst naar een echte 
racemotor die veel toeren 
draait en een hoog piekver-
mogen heeft. Hij ligt in een 
naar believen te selecteren 
chassis, mits dit een CIK-
FIA-homologatie bezit. De 
klasse is onderverdeeld in 
twee subdivisies, de VT250 
junior, vanaf 14 t/m 16 jaar, 
waarbij de motor 22 pk levert. 
Vanaf je zestiende jaar mag je 
overstappen naar de VT250  
senior, waarbij je met 35 pk 
rijdt. Een maximumleeftijd 
geldt daar niet. Gewicht van 
de VT250 junior is 155 kg en 
van de VT250 senior is 175 
kg.

De Wankelklasse mag je de ko-
ningsklasse van het NK 4-takt 
noemen. Zoals de naam al 
impliceert, dragen deze karts 
een Aixro XR50 wankelmo-
tor, die een vermogen van 46 
pk opwekt. De keuze van het 
merk chassis staat iedereen 
vrij, zolang het voor en achter 
over remmen beschikt en er 
een CIK-FIA-homologatie af-
gegeven is. Mogelijkheid tot 
deelname krijg je vanaf je vijf-
tiende verjaardag. Deze kart 
heeft een gewicht van 185 kg. 

Junior Wankelklasse de kraam-
kamer van de koningsklasse. 
Voorzien van een pittige Aixro 
XR30, die een vermogen heeft 
van 28 PK.  Iedereen rijdt met 
een CIK-FIA-goedgekeurd chas-
sis en heeft een gewicht van 
160 kg. Leeftijd vanaf elf jaar, 
in het jaar dat je twaalf wordt.
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Chrono Karting NK 2-takt

Het Nederlands Kampioenschap 
2-takt wordt ook wel de Rotax Max 
Challenge genoemd, aangevuld met 
Mini Junioren en KZ. Dit vormt bin-
nen de KNAF Sectie Karting de serie 
met het hoogste aantal deelnemers. 
In achttien races, verdeeld over zes 
weekenden strijden 160 coureurs om 
de te verdelen titels. Alle motoren in 
de Rotax Max-klassen zijn standaard 
uitgevoerd en door vanuit de impor-
teur aangewezen servicepunten ver-
zegeld, dit om de competitie zo eer-
lijk mogelijk te houden, zodat niet 
degene met het meeste geld direct 
de grootste kans maakt op de winst. 
Na elke wedstrijd wordt van de win-
naars het zegel verbroken en gekeken 
of de motor regelconform is.  

De instapklasse heet de Mini Junioren. 
We zien er 60 cc-motoren met 9,4 pk 
terug, gemonteerd in een CIK-FIA-geho-
mologeerd chassis naar wens. Iedereen 
rijdt op slicks, ook in de regen. De leef-
tijdscategorie is van je achtste 
verjaardag tot en met twaalf 
jaar. 

De Rotax Micro Max is de jong-
ste klasse in de Rotax-serie. 
De 125 cc-motor met 7 pk rust 
in een vrij te kiezen, CIK-FIA-
gehomologeerd Mini-chassis 
met een wielbasis van 95 cm. 
Afhankelijk van de weersom-
standigheden gebruiken de 
teams slicks of regenbanden. 
De leeftijdscategorie is vanaf 
je zevende verjaardag tot en 
met elf jaar. 

Een populaire klasse: de Rotax 
Mini Max. Uit 125 cc tovert 
de motor 15 pk tevoorschijn. 
Van toepassing is een Nordic-
chassis met een wielbasis van 
101 cm, zonder beperking in 
merken. Slicks dan wel regen-
banden verzorgen de grip. De 
leeftijdscategorie is vanaf je 
tiende verjaardag tot en met 
dertien jaar. 

Rotax Max Junior, de eerste 
uit de reeks waarvoor ook een 
Europees kampioenschap be-
staat. Technische specifica-
ties: een 125 cc-motor met 
23 pk, een vrij te kiezen Juni-
or-chassis met een wielbasis 
van 104 cm en FIA-homolo-
gatie, alleen remmen achter 
en slicks of regenbanden. De 
leeftijdscategorie is vanaf je 
twaalfde verjaardag tot en met 
vijftien jaar. 
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De snelste uit de serie heet 
Rotax Max Senior, met 30 pk 
uit een 125 cc-motor. Je mag 
voor elk gewenst chassis op-
teren, mits de assen 104 cm 
uit elkaar staan, alleen achter 
remmen zitten en er een CIK-
FIA-homologatie voor is afge-
geven. Er wordt gereden op 
slicks of regenbanden. Vanaf 
je vijftiende verjaardag mag je 
hieraan meedoen.

Schakelen, dat kenmerkt  
Rotax Max DD2. We noteren 
een 125 cc-motor met 34 pk, 
een tweeversnellingsbak en 
een speciaal gehomologeerd, 
merkonafhankelijk DD2-chas-
sis met slicks of regenbanden. 
Vanaf je vijftiende verjaardag 
mag je hieraan meedoen.

De grootste leeftijdsverschillen vinden we 
bij Rotax Max DD2 Master. Hier brengt de 
125 cc-motor zijn 34 pk via een tweever-
snellingsbak en zonder tussenkomst van 
een ketting, direct over op de aangedre-
ven achteras van het speciale vrij te kie-
zen DD2-chassis. Slicks of regenbanden 
zorgen voor het asfaltcontact. Je mag 
vanaf 32 jaar in deze klasse meerijden. 

KZ2 verdient binnen het 2-taktkarten het 
predikaat koningsklasse, ook internatio-
naal. Een 125 cc-racemotor met 43+ pk 
spatieert zijn krachten over zes versnel-
lingen. Het CIK-FIA-gehomologeerde 
KZ-chassis, afgemonteerd met slicks of 
regenbanden, bevat voetbediende rem-
men voor en achter en valt vrij te kiezen. 
De minimale leeftijdsgrens ligt bij de dag 
waarop je vijftien jaar wordt.  

KZ2 Plus, een klasse voor de KZ-rijders 
van dertig jaar en ouder. Ook coureurs met 
een persoonlijk gewicht vanaf 100 kg mo-
gen hieraan deelnemen. De 125 cc-motor 
van KZ produceert 43+ pk en staat in ver-
binding met een zesbak. Het vrij te kiezen 
chassis is van het type KZ, CIK-FIA geho-
mologeerd en uitgerust met voetbediende 
remmen voor en achter. Rijden gebeurt op 
slicks of regenbanden. 
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KNAF Cup IAME X30

In de X30 Junior-klasse doet 
een 125 cc-motor met 21 
pk dienst. Het merk van het 
chassis maakt niet uit, zolang 
de wielbasis maar 104 cm 
bedraagt en er een CIK-FIA-
homologatie aanwezig is. Er 
wordt gereden op slicks of re-
genbanden. De leeftijdscate-
gorie is vanaf je twaalfde ver-
jaardag tot en met vijftien jaar.

Bij X30 Senior en X30 Master 
komen we een variant met 30 
pk tegen van de X30 125 cc-
krachtbron. Die huist in een 
merkonafhankelijk, CIK-FIA-
gehomologeerd chassis met 
een asafstand van 104 cm en 
slicks of regenbanden. Instap-
pen bij X30 senior mag vanaf 
het jaar dat je veertien wordt 
en bij X30 Master vanaf 25 
jaar. 

De KNAF Cup IAME X30 Netherlands 
is een echte merkencup onder aus-
piciën van de KNAF, geconcentreerd 
rond 2-taktmotoren van het merk 
IAME en onderverdeeld in zeven klas-
sen. De onderling identieke kracht-
bronnen mogen alleen gerepareerd 
worden met originele onderdelen. 
Verzegelen gebeurt door vanuit de 
importeur aangewezen adressen. Het 
kampioenschap strekt zich uit over 
achttien wedstrijden, die zes week-
enden bestrijken. Na elke wedstrijd 
vindt bij de winnaars een controle 
plaats op regelconform materiaal.  

De instapklasse bij IAME X30 heet Mini 
Parilla. Technisch draait het hier om een 
Parilla Mini Swift 60 cc-blok met 8,5 pk 
en een vrij te selecteren Mini-chassis 
met een wielbasis van 94 cm en CIK-
FIA-homologatie. Nat of droog, altijd 
zitten er slicks om de velgen heen. De 
leeftijdscategorie is vanaf je achtste ver-
jaardag tot en met elf jaar. 

De X30 Cadet-klasse wordt 
verreden met een X30 125 
cc-motor van 15 pk, onder-
gebracht in een vrij te kiezen, 
CIK-FIA-gehomologeerd chas-
sis met een wielbasis van 101 
cm. Slicks en regenbanden 
wisselen elkaar af, al naar 
gelang de omstandigheden. 
De leeftijdscategorie is vanaf 
je elfde verjaardag tot en met 
veertien jaar. 
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Super X30 en de Super X30 
Master zitten qua cilinderin-
houd een treetje hoger dan 
de andere klassen, met een 
totaal van 175 cc, waaruit de 
X30-motor een gezonde 45 pk 
haalt. De wielbasis van het vrij 
te kiezen CIK-FIA-gehomolo-
geerde chassis, bedraagt 104 
cm en zowel voor als achter 
komen we remmen tegen. Af-
hankelijk van het weer gebrui-
ken de teams slicks of regen-
banden. De leeftijdsgrens voor 
Super X30 is vanaf het jaar dat 
je vijftien wordt en bij Super 
X30 Master vanaf dertig jaar. 

Schakelen, veel schakelen, 
dat karakteriseert de klasse 
X30 Shifter. Hier vormt een 
125 cc-motor van 42 pk een 
span met een zesversnellings-
bak. Voor- en achteras, beide 
voorzien van voetbediende 
remmen en slicks of regenban-
den, liggen 104 cm uit elkaar 
en behoren tot een CIK-FIA-
gehomologeerd chassis van 
een vrij te selecteren merk. Je 
mag je hiervoor aanmelden in 
het jaar dat je vijftien wordt. 
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CIK-FIA karting

De FIA is de wereldwijde, overkoepelende autosportbond, 
die nationale federaties als de KNAF aanstuurt. Dit om 
mondiaal alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Daarbij 
houdt de divisie CIK-FIA zich specifiek met karting bezig. 
Zij legt met haar regelgeving leeftijdsgrenzen en diverse 
andere zaken vast, die terugkeren in het basisreglement 
voor de karting zoals wij dat kennen. 

Ook organiseert het CIK-FIA de officiële Europese en Wereld-
kampioenschappen, World Cups en de Academy Trophy. In 
die laatste is de KNAF gedurende het kartseizoen actief  aan-
wezig met haar KNAF Talent First-coureurs, om hen zo klaar 
te stomen voor het ‘echte’ werk: de EK’s en WK’s. 

CIK-FIA-wedstrijden EK/WK
De CIK-FIA-kartwedstrijden zijn van een uitzonderlijk hoog  
niveau. De aanstormende talenten nemen het hier op tegen 
de fabrieksrijders, wat de sport ten goede komt. Je leert na-
melijk vooral veel als je jezelf  moet handhaven tussen cou-
reurs die het beter doen dan jij. Feitelijk geldt: op welk niveau 

je ook kart, zoek de competitie op en volg niet de weg van de 
minste weerstand. 

CIK-FIA-klassen

Academy Trophy
In de Academy Trophy van het CIK-FIA rijden alle coureurs met 
hetzelfde chassis en dezelfde krachtbron. Elke wedstrijd vindt 
een loting rondom de motoren plaats, ter bevordering van een 
eerlijke competitie. Oftewel, gedurende de wedstrijden rouleren 
deze en kan iemand zich nooit echt verschuilen achter slecht ma-
teriaal. De van het merk Vortex betrokken motoren produceren 
25 pk en zijn dezelfde als in de OK Junior-klasse, maar nu stan-
daard uitgevoerd, zonder enige tuning. De chassis komen tot en 
met 2018 van het merk Exprit, een fabricaat van het Italiaanse 
OTK, dat meerdere merken karts produceert. De coureurs worden 
meestal aangedragen door de nationale bond en vormen de ta-
lenten van hun land. Het gemiddelde deelnemers aantal ligt om 
en nabij de vijftig per wedstrijd. In 2014 kroonde de Nederlander 
Richard Verschoor zich Academy Trophy-kampioen. 

OK Junior en OK
Binnen de CIK-FIA-automaatklassen draait alles om de zogenaamde OK- dan wel OK Junior-motor. Zonder koppeling, elektrische 
starter, bedrading en accu zorgen deze aandrijfbronnen voor minder gewicht, minder slijtage en daardoor een grotere betrouwbaar-
heid. Teams gaan terug naar de basis van karting: aanduwen zonder optillen, met behulp van een decompressieklep op de cilinder. 
De uitlaat (merk: Elto) en powervalve van de OK worden met de motor tezamen gehomologeerd. 

De OK Junior heeft een carburateur van 20 mm en een maximaal toerental van 14.000 tpm, bij een minimaal kartgewicht van 140 kg. 
Bij de OK kent de carburateur een doorlaat van 24 mm, bedraagt het toptoerental 16.000 tpm en komt het totale minimumgewicht 
op 145 kg. Voorremmen zijn niet toegestaan. De maximale verkoopprijs van een OK Junior-motor zit op 2350 euro inclusief uitlaat, 
carburateur en ontsteking. De volgende fabrikanten leveren een gehomologeerde motor voor deze klassen: OTK/Vortex, TM Racing/
TM, IAME/Parilla, Lenzokart/LKE, Tecniengines/TE en Hahn/Rexon. 
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KZ1 en KZ2
De volgorde is eigenlijk onjuist. KZ2 geldt als de 
geschakelde klasse die bijna wereldwijd beoe-
fend wordt op het hoogste niveau. 43 pk en zes 
versnellingen betekenen genoeg potentieel voor 
maximale actie op de baan. De snelheden zijn 
fenomenaal, het niveau idem. Alleen de beste, 
meest getalenteerde coureurs kunnen echt met 
een schakelkart overweg. Tevens vormt KZ de 
ideale opstap richting de autosport. KZ1 wordt 
vrijwel alleen bij de CIK-FIA verreden. Als je bij 
het Europees kampioenschap of wereldkampioen-
schap bij de eerste vijf eindigt, mag je het jaar 
erop niet meer in de KZ2 rijden en moet je regle-
mentair door naar de KZ1. Vandaar dat je rustig 
kunt zeggen dat als je de kampioenstitel scoort in 
de KZ1, je echt de beste van de besten bent. De 
Nederlanders hebben de laatste jaren goed ge-
scoord tijdens de EK’s en WK’s in de KZ. Zo werd 
Max Verstappen in 2013 en Jorrit Pex in 2015 we-
reldkampioen. Dan nog Bas Lammers in 2009 en 
in 2010, Jorrit Pex in 2012 en Max Verstappen in 
2013 als Europees kampioen. Oftewel, in Neder-
land zit de top van Europa. 
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KNAF Kartlicenties

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen al kartlessen volgen. Na het 
met goed gevolg afleggen van een centraal landelijk exa-
men geeft het diploma recht op korting bij het aanvragen 
van een KNAF-kartlicentie, verkrijgbaar vanaf je zesde ver-
jaardag. Zo’n licentie heb je nodig om in wedstrijdverband 
te mogen rijden. Oriënteer je goed in welke klasse je van 
start wilt gaan, want de kartsport kent er vele, van echte in-
stapklassen voor de jeugd tot (semi-)professionele klassen, 
waarin gestreden wordt om een officieel CIK-FIA Europees 
en Wereldkampioenschap. 

Licenties in Nederland
Volgens de regels van de KNAF moet je, om in aanmerking te 
komen voor een licentie, eerst een opleiding genoten hebben 
bij een door een KNAF erkende outdoor kartschool. Na het 
succesvol afleggen van het kartexamen bij een KNAF erkende 
outdoor kartschool krijg je een diploma en dat geeft je het 
recht op het aanvragen van een KNAF-clublicentie. Na het 
opdoen van kartervaring kun je, mits je geschikte resultaten 
weet te overleggen, een hogere licentie aanvragen. 

De clublicentie heb je niet alleen nodig als je wedstrijden 
binnen ons land rijdt op clubniveau of  in het Nederlands 
kampioenschap, maar ook als een wedstrijd daarvan zich in 
België afspeelt. Deze licentie volstaat echter niet wanneer je 
bijvoorbeeld op dezelfde baan in een Belgische competitie 
wilt racen. 

Met de EU/Nationaal-licentie mag je aan nationale kampioen-
schappen binnen de Europese Unie deelnemen. Dat betekent 
dus wel de mogelijkheid om mee te doen met bijvoorbeeld 
een Duits kampioenschap, maar niet met een internationale 
CIK-FIA-competitie in Duitsland. 

Internationale (CIK-FIA-)licentie, de naam zegt het al: hier-
mee mag je je inschrijven voor aan alle internationale wed-
strijden, wereldwijd. Er gelden geen uitzonderingen op, ook 
niet als de organisatie je vraagt om deel te nemen. 

Nick de Bruijn
Europees Kampioen 2004

Vanaf het moment dat ik het me weet te herinneren, ben ik met karting bezig. Het had ook niet anders kunnen lopen, met een vader als Peter 

de Bruijn, ex-wereldkampioen en een moeder als Gerda van Velzen, zusje van Ben van Velzen, oud-eigenaar van de kartbaan in Uitgeest. Van 

beide kanten is het er met de paplepel in gegoten. Ik herinner me niks anders dan de geur van olie en banden, het gevoel van passie en sen-

satie omtrent de kartsport. Geweldige races, zoals tussen Jenson Button en Giorgio Pantano in Salbris. Ik was toen zelf nog actief in de Mini’s, 

in strijd met bijvoorbeeld Giedo van der Garde voor het NK. Voor mij een geweldige tijd; we trokken van het ene naar het andere circuit, reden 

zomeravondcompetities in Amsterdam, clubraces in Strijen en NK-wedstrijden door het land heen. Ik voelde me de koning te rijk. 

Ik zal nooit vergeten dat ik op mijn twaalfde eindelijk naar het buitenland mocht, naar Mariembourg in België, met allemaal nieuwe rijders en 

een supersterke competitie. Wat een kick! Hier wilde ik meer van, ik ging nog meer en harder trainen, wat in 2004 de Europese titel bracht. 

Karting heeft mij gemaakt tot wie ik ben. 

Via allerlei wegen kwam ik in de autosport terecht en heb afgelopen jaar voor het eerst in een LMP2 deelgenomen aan de 24 Uur van Le 

Mans. Dat was een droom die uitkwam. Zonder karting had ik die nooit kunnen verwezenlijken. Karting zal altijd in mijn leven blijven. Ik ben 

fulltime met de sport bezig en ik er heb ook nog eens de vrouw van mijn dromen leren kennen. Oftewel, als je als jonge karter hard werkt en 

blijft dromen, komen dromen uit. 

Met vriendelijke racegroet,

Nick de Bruijn

LEgENDES UIT DE KARTSPORT
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Veiligheid - Sportiviteit - Gezelligheid  
zijn de kernwaarden van SHW 

We zijn en dynamische en ambitieuze vereniging in open contact met haar omgeving,  
die haar leden een ontmoetingsplaats biedt waarop talent kan groeien in een  

gezellige, gemoedelijke en veilige omgeving.  

Vanaf 5 jaar is iedereen met een eigen kart van harte welkom. 

Ontmoeten - Ontwikkeling - Groeien  
Talentontwikkeling start bij de mini-cursus welke SHW al sinds 2000  

jaarlijks organiseert in de wintermaanden. 

Na de mini-cursus kunnen de kinderen meedoen aan onze clubwedstrijden  
waar de kinderen klaargestoomd worden om door te stromen naar  

het Nationaal en Internationale karting-niveau. Pierre Redeker
Europees kampioen 1988

Karten, het mooiste spelletje ter wereld. Waarom? De snelheids-

sensatie, altijd het maximale uit jezelf en materiaal willen halen, 

alles geven om als winnaar over de streep te komen. Het plezier 

aan de sport is na meer dan dertig jaar nog niet verdwenen, alleen 

haal ik nu als trainer en coach de voldoening uit het overdragen 

van kennis aan ouders en kinderen, om samen op jacht te gaan 

naar overwinningen en kampioenschapstitels. 

In mijn carrière heb ik meerdere concurrenten, maar ook door mij 

begeleide rijders in de Formule 1 en andere hoge klassen terecht 

zien komen en ik kan nog steeds van het succes van mijn kartma-

ten genieten. Daarnaast stemt het me trots dat ik nog steeds in 

staat ben zelf de coaching te doen en de motoren en chassisaf-

stelling voor mijn rijders te verzorgen. Ja, hier schrijft een geluk-

kig mens. 

Er wordt mij wel eens gevraagd wat de karting mij gebracht heeft. Nou, naast een fantastische vrouw en een knappe dochter, vooral veel 

herinneringen, waarop ik met een fijn gevoel terugkijk. Niet iedereen kan zeggen dat hij of zij Europees kampioen is geworden. Veel mensen 

hebben niet de kans gehad om landen als Japan, Canada, Hong Kong etcetera te bezoeken. Ik mocht er op uitnodiging kartwedstrijden rijden. 

Zo kom ik bij het punt: wat maakt karten leuk? Dat ligt voor iedereen anders. Ik heb altijd geprobeerd optimaal te presteren, maar ook te ge-

nieten van het moment. Je leeft maar één keer en er gaat niets boven het snelle leven in en met de kart. 

Geniet van het racen en ik zie je op de baan,

Pierre Redeker

LEgENDES UIT DE KARTSPORT
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KNAF Talent First

De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) heeft al 
haar talentontwikkeling- en topsportactiviteiten onderge-
bracht in de stichting KNAF Talent First, afgekort KTF. Deze 
beleefde haar oprichting in 2000, destijds met het doel 
jonge talentvolle karters te helpen succesvol de stap naar 
autosport te maken. In de jaren 2001 tot en met 2003 werd, 
na een intensief selectieproces, een rijder uitgeroepen tot 
KNAF Talent First. Voor Ho-Pin Tung (2001), Benjamini van 
de Wakker (2002) en giedo van de garde (2003) betekende 
dit dat zij hetzelfde jaar nog met steun van de KTF uitkwa-
men in een nationaal formulewagenkampioenschap. 

Topsportcategorieën
Sinds 2009 heeft de KNAF drie NOC*NSF-erkende topsport-
categorieën: karting, autorensport en rally. Een jaar later 
startte daadwerkelijk een topsportprogramma voor deze drie 
takken van autosport. Tot en met 2013 koos KTF haar talen-
ten voornamelijk via selectiedagen. Dit leverde naast boven-
genoemde namen als Ho-Pin Tung en Giedo van de Garde, 
Max Verstappen, Richard Verschoor, Hans Weijs Jr., Kevin  
Abbring, Stephane Kox en Stijn Schothorst op. 

Bondscoach
Sinds 2013 organiseert KTF geen selectiedagen meer om 
talent te screenen, maar doen de bondscoaches dit tijdens 
trainingen en wedstrijden. De geselecteerde rijders krijgen 
een meerjaren-opleidingsprogramma op technisch, tactisch, 
fysiek, mentaal, media en lifestyle-gebied aangeboden. Dit 
alles met het doel de huidige missie van KTF te verwezen-
lijken: talentvolle kart- en autosporters selecteren, opleiden 
en vervolgens afleveren aan de poorten van fabrieksteams, 
waarbij FIA-erkende Europese en Wereldkampioenschappen 
voor hen de podia vormen om hun kwaliteiten te etaleren. 

KNAF Academy
Het door de nationale bond opgezette opleidingstraject voor 
autosporttalenten heet KNAF Academy, een bewezen succes-
formule. Als voorbeeld noemen we 2014, toen de jonge kar-
ter Richard Verschoor kampioen werd in de CIK-FIA Academy 
Trophy. Om aan te geven hoe snel het dan kan gaan in de ra-
cerij, wanneer alles op zijn plek valt: Richard Verschoor is nu 
Red Bull Junior Driver, zegevierde afgelopen seizoen in twee 
Formule 4-kampioenschappen en won een tiental races. Ofte-
wel, met talent en de juiste begeleiding kom je een heel eind. 

Karten is niet duur!

Speciaal om de kartsport weer betaalbaar te 
maken heeft Outdoor Kartcentrum Lelystad 
verschillende kartmodellen ontwikkeld.  

Het uitgangspunt is dat er maximaal gereden kan 
worden tegen een minimale prijs! Je kunt al een 
kart kopen vanaf € 850,00.

Meer informatie? Kom gerust langs bij Outdoor 
Kartcentrum Lelystad voor advies op maat.

Parolin Dolphin  € 850,-* 

Leeftijd vanaf 4 jaar
4-takt Honda motor, inhoud 35cc
Snelheid: 35 km/uur

* I.c.m. met Kartschool (€ 395,-), baanhuur (€ 525,-) of stalling (€ 600,-)

Parolin Rocky    € 950,-* 

De grootste klasse van Nederland!
Leeftijd vanaf 7 jaar
4-takt Loncin motor, inhoud 160cc
Snelheid: 75 km/h

Parolin RK1       € 2500,-* 

Leeftijd vanaf 11 jaar
4-takt RK1 motor, inhoud 150 cc
Snelheid 120 km/u

WWW.KARTCENTRUMLELYSTAD.NL
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Doorgroeien naar autosport

Autorensport
De bekendste vorm van gemotoriseerde 
competitie heet autorensport, anders 
gezegd: racen op het circuit. Om in 
wedstrijdverband te mogen meedoen, 
heb je een KNAF-autorensportlicentie 
nodig. Een rijbewijs vormt echter geen 
vereiste. Nederland kent diverse officië-
le racescholen die hun cursus afsluiten 
met een KNAF-erkend examen. Met een 
diploma in de hand kun je de licentie 
aanvragen. 

Om te racen zijn de mogelijkheden le-
gio. Niet alleen bestaat keuze tussen 
toer- en formulewagens, ook in niveau 
gelden er grote verschillen. DNRT en 
DRDO (beide met name op Zandvoort 
georiënteerd) en ACNN (meer op As-
sen gericht) kennen een klasseninde-
ling die voor iedere coureur met een 
beperkt budget wel iets biedt. Als je 
ervaring hebt opgedaan en je ambities 
en financiële mogelijkheden verder rei-
ken, is doorgroei naar snellere klassen 
een optie, zowel binnen als buiten deze 
organisaties. In principe mag je al ra-
cen in het jaar dat je 16 wordt. Kom je 
uit de karting en wil je verder in de for-
mulewagens, dan vind je in Formule 4 
de Nederlandse opstapklasse, waarvan 
het reglement de genoemde leeftijds-
grens aanhoudt. 

Naast de KNAF-erkende racescholen 
zijn er bij de bond organisaties aan-
gesloten die je van verdere informatie 
kunnen voorzien. Heb je interesse in 
deelname aan de steeds populairder 
wordende historische autorensport, 
neem dan contact op met de HARC. De 
Historisch Automobiel Rensport Club 
organiseert in verschillende klassen 

een volwaardig kampioenschap. 

Dragracing
Onder de autorensport valt ook dragra-
cing, de acceleratiecompetitie waarbij 
je in rechte lijn een afstand van een 
kwart mijl (402 meter) moet afleggen. 
Deze tak van sport, die je binnen Ne-
derland alleen in Drachten (Dragstrip 
Drachten/Vliegveld Drachten) kunt be-

oefenen, kent een klassenindeling van 
gewone straatauto’s tot en met extreem 
snel accelererende voertuigen, die snel-
heden boven de 400 km/h bereiken. Bij 
de KNAF zijn twee organisaties aan-
gesloten die zich met deze tak van de 
autorensport bezighouden: DHRA en 
Stichting Quartermile. Junior Dragsters 
mag je beschouwen als de karts van de 
dragracing, met de mogelijkheid om er 

vanaf  8-jarige leeftijd in wedstrijdver-
band aan mee te doen. Voor deelname 
aan de klassen Sportsman ET en Super 
Street Car, waarin wordt gereden met 
op de openbare weg toegelaten auto’s, 
volstaat een bij de wedstrijdorganisa-
tor te verkrijgen KNAF Evenementen 
Registratiebewijs, geldig voor één race-
evenement. 
Voor alle hogere klassen is een KNAF-

dragracelicentie vereist. Op een eve-
nement zal een licentiecommissie je 
eerste runs beoordelen, met als be-
langrijkste criteria voertuigbeheersing 
en veilig de kwartmijl afleggen, con-
form de regels. Zodra je deze commis-
sie hebt weten te overtuigen van je kun-
nen, krijg je de KNAF-dragracelicentie 
overhandigd en mag je aan wedstrijden 
deelnemen. 

Autocross
Eén van de meest laagdrempelige 
takken van autosport is ongetwijfeld 
autocross. In geval van veel zelfwerk-
zaamheid kun je al met zeer beperkte 
middelen aan wedstrijden meedoen. 
Omdat autocross door bijna het ge-
hele land heen wordt beoefend, liggen 
er veel mogelijkheden om bij een wed-
strijd eens je licht op te steken. Ook 
hier bestaan diverse klassen, met ni-
veaus voor de echte starters tot en met 
veel meer ervaren coureurs. Naast een 
officieel Nederlands Kampioenschap 
zijn er club- en regionale competities. 
Met autocross mag je op zeer jeugdige 
leeftijd beginnen, namelijk in het jaar 
dat je dertien wordt. De meeste regio’s 
in Nederland tellen één of  meer bij de 
KNAF aangesloten clubs, die je graag 
informatie verstrekken over alle moge-
lijkheden in deze leuke tak van auto-
sport. Deelname aan wedstrijden vergt 
in principe een KNAF-autocrosslicentie, 
maar in veel gevallen volstaat een bij 
de organisator van de wedstrijd te ver-
krijgen KNAF Evenementen Registratie-
bewijs. De club uit je regio kan hierover 
informatie geven. 

Rallycross
Rallyracing of  rallycross wordt in Ne-
derland alleen op het Eurocircuit in 
Valkenswaard beoefend. De Neder-

Fotograaf: Roel Louwers

Fotograaf: Hans van der Vleuten

Fotograaf: Marnic Meeuse

Fotograaf: Dave Smeets
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landse Rallycross Vereniging (NRV) is 
de drijvende kracht achter deze tak van 
autosport, die een combinatie vormt 
van race en rally. Met zeer beperkte 
middelen stap je al in de 2CV-klasse 
(inderdaad, de Eenden), terwijl voor de 
jeugdige beginners vanaf  veertien jaar 
de zeer leerzame Ford RST-klasse be-
staat. Voor deelname aan wedstrijden 
hoeft je geen examen te doen, maar een 
bij de KNAF aan te vragen rallycrossli-
centie vormt wel een vereiste. Steek je 
licht eens op bij een wedstrijd op het 
Eurocircuit of  neem contact op met de 
NRV. 

Rally
Rally is na autorensport de bekendste 
tak van autosport. Om in aanmerking 
te komen voor een KNAF-rally- en/of  
navigatorlicentie moet je een examen 
met goed gevolg afleggen. Nederland 
telt meerdere KNAF-erkende rallyscho-

len, waar de coureur theorie- en prak-
tijklessen volgt en in beide examen af-
legt, terwijl de co-piloot zich alleen in 
de theorie hoeft te bekwamen. Ben je 
geslaagd, dan moet je eerst aan enkele 
Short Rally’s meedoen, voordat je in 
aanmerking komt voor een KNAF-rally-
licentie. Omdat je in deze tak van sport 
de openbare weg gebruikt, dien je als 
bestuurder over een geldig rijbewijs te 
beschikken. Ook rally kent diverse klas-
sen en merkencups, onderling sterk 
uiteenlopend qua snelheid en benodigd 
budget. Bezoek eens zo’n evenement in 
Nederland, kijk rond op het serviceter-
rein en neem contact op met één van 
de bij de KNAF aangesloten clubs of  
erkende rallyscholen. 

Historische rallysport
Bij historische rallysport draait het 
logischerwijs om oudere auto’s, waar-
bij snelheid van ondergeschikt belang 
is. Gezien het specifieke karakter kent 
deze tak van sport zijn eigen Sectie 
Historische Rally’s bij de KNAF. Voor 
deelname aan een evenement geldt een 
speciaal licentiereglement. Informatie 
over de historische rallysport valt te 
verkrijgen via een van de bij de KNAF 
aangesloten organisatie. 

Terreinsport
Terreinsport houdt veel meer in dan 
Dakar en wordt op uitgebreide schaal 
in Nederland beoefend. Voor wie een 
vierwielaangedreven voertuig bezit is 

de drempel om in te stappen bijzon-
der laag. We onderscheiden twee ca-
tegorieën: offroadracing, gebaseerd op 
snelheid en trial, gericht op behendig-
heid. Om in wedstrijdverband te mogen 
rijden dien je over een KNAF-terrein-
sportlicentie te beschikken. Voor alle 
informatie betreffende deze tak van 
sport kun je contact opnemen met één 
van de bij de KNAF aangesloten organi-
saties. Zo’n club of  stichting voorziet 
je van de nodige tips en weet je alles te 
vertellen over de mogelijkheden. 

Fotograaf: Edwin Nieuwenhuis

Fotograaf: Erik van ’t Land

Fotograaf: Paolo Baraldi 
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Professionaliteit  //  kwaliteit  //  goede communicatie
betrouwbaarheid  //  eerlijkheid  //   betrokkenheid  

sportiviteit  //  veiligheid

www.chrono.nl

WORLD CHAMPIONSHIP
YEAR  DRIVER    CHAMPIONSHIP  CLASS
1979  Peter Koene   World    Class A / 100cc
1980  Peter de Bruijn   World    Class A / 100cc
1991  Perry Grondstra   World    Formula E / 250cc
1993  Perry Grondstra   World    Formula E / 250cc
1994  Perry Grondstra    World    Formula E / 250 cc
2002  Giedo van der Garde   World    Formula Super A / 100cc
2010  Nyck de Vries   World    KF2 / 125cc
2011   Nyck de Vries   World    KF1 /125cc 
2013   Max Verstappen   World     KZ
2015  Jorrit Pex   World    KZ

EUROPEAN CHAMPIONSHIP    
YEAR  DRIVER    CHAMPIONSHIP  CLASS 
1974   Aad van Dalen   European    Formula 125 /125cc 
1975   Ben van Velzen    European    Formula 125 /125cc  
1981   Peter de Bruijn    European    Class A / 100cc 
1982   Peter de Bruijn    European    Formula K / 135cc 
1986   John van Dalen    European    ICB / 135cc 
1987   Oscar Middeldorp   European     ICB / 135cc  
1988  Martijn Koene    European     ICA / 100cc 
1988   Pierre Redeker   European    ICB / 135cc 
1989   Jos Verstappen    European     ICA / 100cc 
1990  Martijn Koene    European     Formule K / 100cc 
1990  Walter van Lent   European   ICC / 125cc
1995   Willemjan Keijzer   European    Junior / 100cc 
1997   Nelson van der Pol   European     Junior / 100cc 
2000   Mario Siegers    European     Formula Super A / 100cc 
2001   Carlo van Dam    European     Formula A / 100cc 
2002   Robert Dirks    European     ICC / 125cc 
2003   Bas Lammers     European     Formula A / 100cc 
2004   Nick de Bruijn   European    Formula A / 100cc 
2004   Ricardo van der Ende   European    ICC / 125cc 
2007   Thomas Knopper   European    KZ2 / 125cc 
2009   Nyck de Vries    European     KF3 / 125cc 
2009   Bas Lammers    European    KZ1 / 125cc 
2010   Bas Lammers    European    KZ1 / 125cc 
2012   Jorrit Pex    European    KZ1 / 125cc 
2013   Max Verstappen    European     KZ / 125cc 
2013   Max Verstappen    European     KF / 125cc 

CIK-FIA TROPHY OR CUP    
YEAR  DRIVER    CHAMPIONSHIP   CLASS 
1977   Monique Snijders   Ladies World Cup   Formula K / 100cc 
1981  Peter de Bruijn    Asian     ICA / 100cc 
1981   Michel Vacirca    Junior World Cup   Formula K / 100cc 
1983   Peter de Bruijn    Asian     ICA / 100cc 
1983   Frank Eglem    Junior World Cup   Formula K / 100cc 
1985  Frank Eglem   South African   ICA / 100cc
1987   Peter de Bruijn    Asian     Formula K / 100cc 
1990   Rob van Es    European Cup    Formula K / 135cc  
1991   Donny Crevels    World Cup    Formula K / 100cc  
1991   Richard Blanken   Czech GP Trophy   ICC / 125cc 
1992   Elran Nijenhuis    Green Helmet Trophy   Junior Cadet / 100cc 
1996  Nelson van der Pol  Green Helmet Trophy  Junior Cadet / 100cc
1997  Mike Koel   Green Helmet Trophy  Junior Cadet / 100cc
2003  Robert Dirks   World Cup   Super ICC / 125cc
2010  Bas Lammers   World Cup   KZ1 / 125cc
2011  Joey Hanssen   World Cup   KZ2 / 125cc
2012  Bas Lammers   World Cup   KZ1 / 125cc
2014  Ryan van der Burgt  Super Cup   KZ2 /125cc
2014  Richard Verschoor  Academy Trophy AT   KF3 / 125cc

CIK-FIA kampioenen
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ÉCHT KARTEN DOE JE BUITEN!

Kartcentrum Lelystad heeft een uitdagende Outdoor Kartbaan van maar 

liefst 735 meter lang en 7 meter breed met uitdagende bochten waar volop 

inhaal mogelijkheden zijn! Kartcentrum Lelystad heeft een totaal concept 

je kan met je eigen kart racen, een kart huren, een kart kopen of zelfs een 

feest geven!

Wil jij een onvergetelijk 
kinderfeest geven met jouw 
vriendjes en vriendinnetjes?! 

Kom dan karten op Outdoor 
kartcentrum Lelystad

Kosten p.p. € 14,50
Leeftijd 7 - 12 jaar
Inclusief onbeperkt limonade
Optioneel Kidsmeal

Altijd al geweten dat het ware 
racefanaat in je zit? Ga dan de race 
uitdaging aan op Outdoor 
Kartcentrum Lelystad. 

Je kunt al een kart huren vanaf € 9,50!

Dolphin kinderkart 
(4 - 7 jaar, vanaf 1.10 mtr)
Kinderkart 
(7 - 12 jaar, vanaf 1.35 mtr)
CRG 
(12+, vanaf 1.60 mtr, 80 km/u)
CRG DUO Kart (80 km/u)
CRG Rotax Max (17+, 120 km/u)

Ben jij ervan overtuigd dat jij de 
snelste bent van je collega’s of 
vrienden, ga dan de race uitdaging 
aan bij ons! 

We hebben volop mogelijkheden voor 
racen in groepsverband. Dit kan als 
vrienden uitje maar ook als (bedrijfs)
feest. Groepsarrangementen kunnen al 
vanaf 8 personen!

Grand Prix (8 tot 10 personen)
Le Mans (10 tot 30 personen)
Spa Francorchamps (20 tot 40 pers)
Indianapolis Race (40 tot 150+ pers)

Om er helemaal een onvergetelijke dag van 
te maken kun je ook nog blijven eten. We 
bieden de mogelijkheid aan van een 
barbecue tot een overheerlijke plate.

WWW.KARTCENTRUMLELYSTAD.NL

Wil jij ook bovenop de actie staan? 
Word official!
De missie van de Knac Nationale Autosport Federatie 
(KNAF) is “om een groot aantal mensen vele jaren te la-
ten genieten van veilige en sportieve kart- en autosport”.  
Zonder officials is dit echter niet mogelijk. Controle op  
naleving van de reglementen ligt immers in handen van 
de speciaal door de KNAF opgeleide officials. Ben je lief- 
hebber van kart- en autosport en wil je graag iets doen  
tijdens deze sportevenementen en dichterbij de sport  
komen te staan? Dat kan! 

Officialfuncties
De KNAF biedt haar officials een breed scala aan afwisse-
lende en veelzijdige functies met veel doorgroeimogelijkhe-
den, speciale trainingen specifiek gericht op de sport, con-
tact met coureurs en leuke collega-officials in maar liefst 
zeven verschillende takken van autosport. Namelijk: Karting,  
Autorensport, Rally, Rallycross, Autocross, Terreinsport en 
Historische Rally. 

Official opleidingen
Een official wordt specifiek opgeleid voor de taken tijdens eve-
nementen. Om deze taken goed uit te kunnen voeren krijgen 
nieuwe officials een opleiding en al actieve officials periodiek 
een bijscholing. Dit klinkt misschien als een verplichting, ech-
ter wordt vrijwel altijd als leuk, leerzaam en motiverend gezien.  

Binnen de official opleidingen heeft de KNAF vijf  niveaus. Dit 
betekent dat er afhankelijk van achtergrond en ervaring voor 
iedereen een niveau is om op in te stromen. Bij ieder niveau 
hebben we dan ook weer een passende opleiding. Variërend 
van veiligheidstrainingen tot aan communicatietraining. On-
geacht de officialfunctie of  het niveau geldt voor iedere of-
ficial hetzelfde: Dichter op de actie kun je niet staan! Ben je 
enthousiast geworden en kun je niet wachten om official te 
worden in de kart- en/of  autosport neem dan snel contact op 
met het Federatiebureau van de KNAF of  kijk op www.knaf.nl.  
Hopelijk tot snel op het circuit, de baan of  een van de rally-
proeven in Nederland. 
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De KNAF wenst haar licentiehouders 
een mooi, sportief, veilig en 
succesvol kartseizoen toe.’

De KNAF staat voor sportieve en veilige kart- en autosport in Nederland

www.knaf.nl


