Historisch Sim racen
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Jong geleerd… Daan (14) was helemaal klaar voor een nieuw seizoen karten in het Nederlands kampioenschap
huurkarts. Helaas zijn ook deze wedstrijden uitgesteld. Om toch in vorm te blijven besteedt Daan veel tijd aan
e-sport. Met zijn karthandschoenen aan en liefst online met zijn racevrienden, maakt hij alle circuits onveilig.
Tot onze verbazing reed hij laatst in een prachtige Porsche 3.0 RSR over Zandvoort. En wij maar denken dat de
nieuwe generatie racers alleen geïnteresseerd zou zijn en de nieuwste high-tech auto’s. Maar Daan niet. Zo’n
historische auto is volgens hem veel leuker; het zijn echte racers die snel oversturen en waar je de auto echt
moet opvangen aldus Daan. Geen ABS en geen traction control maken het rijden veel uitdagender. En dan het
liefst op mooie klassieke banen als Spa en Zandvoort. Niet alleen het rijden is volgens Daan uitdagender, maar
ook het geluid van deze historische auto’s is veel mooier. En de mogelijkheden voor de set-up zijn veel minder
uitgebreid, waardoor je sneller competitief kunt zijn. Het inhalen is met deze historische auto’s is veel lastiger
dan met de huidige auto’s, maar als het dan lukt is dat natuurlijk des te leuker. En voor het karten is het
oefenen met historische auto’s ook beter omdat een kart volgens Daan bijna net zo ‘natuurlijk’ reageert als de
Porsche Carrera 3.0 RSR. Vanavond gaan wij rijden met mijn favoriete historische racer: de Porsche 935 ‘Moby
Dick’ in de prachtige Martini livery. En wie weet doen wij ook nog wel een paar rondjes met een 917. Daan is
enthousiast over het idee van een e-sport competitie met historische auto’s. Hij doet graag mee zolang de

kartraces zijn uitgesteld. Want buiten rijden in een echte kart op een echt circuit heeft nog altijd zijn voorkeur.
Maar weten over sim racen? Check dit artikel op de site van de KNAF.
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