e achtbàànreiktenaardewolken.ik
keekemêarmet een vêel.tegrote lolly
in m'n mond.Viendjes staptenkeer
op keerin lulligekabouterkàíretjes
die
een paarbochtjesmaaktenmet 3 km/u, maarik
moestdaarnietsvàn hebben.lk wasbevangendoor
het echtewerk hoog en snel,luid en magisch,met
zwermenmensendiejoelend hun zonnebrillenverlorenterwijlze onderstebovendoor loopingsen
kurkentrekkers
geslingerdwerden.lk vergaapteme
aan het stêlengevèàrteen hooptevurig dat de dag
snêlzou komendêt mijn kruinde hardehandvan
het gnoompjêbij de ingangzou aantikken.
Tot de dag dat ik stiekemêen beetjeop m'n
tenenging staànen ik naarbinnenwerd gelaten.lk
zat te stuiterenin het karretjeterwijlwe omhoog
werdêngetakêld,ên toen keekik naarbeneden.lk
knipperdemet mijn ogen,en plotswilde ik niet
meer.Dit washelemaalniet leuk.lk werd lijkbleek
en zette het op een krijsen.We gingennóg hoger
Er waswind en ik kon het helepretpèrkzien. tk
raaktein paniek,maarde achtbaanstoDteniet.
Wanneerik Zandvoortop rild in de RadicalRXC,
het kleinealcantarastuurtjein mijn handen
geklemden mijn rechtêrvoetin griezêligdirecte
verbindingmet de FelleV8, komt deze herinnering
ineensbij me opborrelen.Net alsiederebenzrnefanaatdroom ik al het grootstedeelvan mijn levên
van hêt moment dat ik een echteÍàcêrde vri.ieteugelskangevenop een circuit,dat ik evenmag
proevenvan de sensaties
die echtecoureursop zich
afgevuurdkrijgenalsze op zoêk gaànnêarde snelste rondetijden.Dat moment is nu. lk knippermet
mijn ogen. lk word vastook een beetjebleek.Krijsendoe ik nog net niet.
'Denk
eraandatje bandenkoud zijn',roept
Thierry de man van RadicalBeneluxdie me in de
gêten moet houden,en toevalligook mijn instructeur wastoên ik tweejèargeledenin een afgekloven diesel-Seêt
m'n racelicentiehaaldeoo dit circuit. lk ben me ervanbewust,knikik, en ik aai het
gaspedaalmet mijn kleinêteên.
Alweerzeventienjaarhoudt Radicalzichbezig
met het bedenkenen bouwenvan lichtecrrcurtmonstertjes,pure sportmàchines
die bizarreprestatiescombinerenmet fêtsoenlijkebetrouwbaarheid
voor een niet alte buitensporigeprijs.Hun grootste
hit tot op hedenis de SR3 RS,waarvanin elfjaar
maarliefst90O stuksin dejeukendehandenvan
aspkant-ràcers
ovêralter wereldbelandden.Vorig
jààr reed ik met de strêatversie
vèn die auto op een
drijfnatZandvoort,waarik bÍ elkebocht met de
reflexenvan een kolibriêmoestingrijpênom niet
achterwaarts
op een zêndhoopte belanden.ïoch
wasik toen niet halfzo gelhtimideerdêlsnu.
De RXC (ExtremeCoupé) is een compteet
nieuwontwerp voor Radical:groter, breder en
zwaèrderdan eerdêrecreaties,en de êerÍe auro
met een dicht dàk die het meík ooit maakte.HU
werd gemodêlleerdnàar Lê Màns-prototypesen rs
bedoeldalshet meestuitzinnigebrokadrenaline
wêaropooit kêntekenplêtenwerdengeschroêfd.
De auto,vorig jaêÍ gelhtroducêêrdmet êên
3,7Jiter V6 van Ford, bleek een succesop zowel
weg alscircuit. Een RXC met EcoBoostturbo-Vó
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maakteal snelz'n entree,gevolgd door twee versiesmet het pronkstukjevan Radicalzelf, een
V8-motor uit twee samengesmolten
SuzukíHayabusa-blokken.
voorzienvandry-sumpsmeringen
in stààtom zondermokken10.000 toerente
draaien.Radicalmonteeft hem in twee vanàies:
mêt 2,7 liter(43ó pk, 355 Nm) of met 3,0 liter
inhoud(487 pk,380 Nm).
De auto waarinik rijd,wasoorspronkelijkeen van
dê eersteRxc-prototypes;een straat-leqale
versiê
met êen Vó, elektrischespiegelsen knipperlichten.
Eerderditjaar belanddeer een 2.7 V8 tussende
achterwielen- de bliksemsnelle
sequentiëleGuaife-zevenbakbleef ongewij:igd- en werd oe arlto
vollediggeprepareerdvoor het beterecircuitweík_
Nu heb ik'm in handen.
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