de langzamere
rijderzijnlilnhoudten de snerrere
zelf zijnweg eromheenzoekt,maarik ben deze
machineaanhet aftastenen ik wil niemandin de
weg zitten. Het is een ietste sociaèltrekjedat mê
vroegertijdensslomekart-heatsal paltên speelde
en ik er in mijn beperkteaèntàlcircuit-ujtjesnog
nietuit heb kunnenwringen.
Als ik na twee rondenvoorzichtigopwarmen
ervanovertuigdben dat ik niet meteendood zêl
gaanalsik gasgeeflvoer ik het tempo op, vastberaden om de juistepk/machtsverhouding
op dê baan
te herstellen.Dat werkt nieti tv presentatoren
racefanaatRob Kamphueskomt langszijin zijn SR3
RS bij het remmenvoor de Tarzanbocht,
en loopt
meteenop me uit. Hí rijdt heelanderelijnendan ik
geleerdheb,merkik op. lk zoukunnenproberen
aante haken.hem te volgenen er ietsvanop re
steken,maêrer verschijntweereen of anderesnette
Porsche
rn m1nl.ielzogwaaril me onwilleteurjg
mee bezig moet houden.Thierryzat in het begin
nog èdviezên
naarme te gebaren,
maarheefthet
inmiddels
opgegeven.
lk beginme nu aanmezelfte ergeren.
Dit is het
meestserieuzestukgêreedschap
waarik ooit in heb
mogensturen,en ik maaker eenzootjevan_lk loop
tê prutsen,zit maarwèt aante modderen.lk weet
dat ik hardkan rijden,dêt ik de cêpaciteitenvên een
snelleautoeffectieÍkanbenutten- maarik heb
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mezelflatenoverrompelendoor de lage,bredel
màchtigeRXC, tot het punt dat ik'm niêt stevig
durFbeette pallen. mèèrtussentrillende
vingen
houd terwijlik aande kant springvoor de haanrpr
op de baan.lk ben hetzelÍdezieligehoopjedat
geledengillendin eenachtbaan
omhoogwerd
gehesen.
Progressie
in 25 jaar:nul.
Met dat besefspringter met een hardeklape<r
grote rode hendelom in mijn hooÍd. Zo ga ik nrpr
laàtsterondjesin deze Radicalniet doorbrenqen
Raaplezelfbi; elkaar.Focusop de baan,aandaq
bij dê èuto.Niet nêdenken,niet bevendachreror
kijken;ríjdennu. Rijdenzoalsie dat altild al rreut
willendoen.
Mijn blik hàaktzichvastin de verteterwijlde VE
opgeluchtademhaalt.In mijn ooghoekzie ik ledle:
knipperen;
ik schakelop,
en het klinktalsoferdêèó
werkelijktweeHayabusa!door me heenproberec
rijden.Mijn spiegelsgebruikik enkelnogvoor een
korteblikopzijen naarachter,vlakvoor ik mijnstur
gedecideerdomgooi,strakkermijn lijnenvorgeno
lk kan het vakmanschap
van de heldenvan Ra&
calblna proeven.Hoe eenautodie zo veelangsr
zou moetenêanjagen,die genoegkrachten kunc
in zichheeftom jou alsnietigmensvolkomenstr
te makentoch zo goêdmoedígen handelbaarkan
zijn,is voor mijonmogelijkte bevêtten.De motor
reàgeeÍtnoortàgrêssieÍ
maarluisterthaancne.p

