
ook nog een aantal Ierse roadraces 
rijden. Dat zijn wedstrijden op echt 
smalle parcoursen. Daarmee verge-
leken is de NW200 haast een semi-per-
manent circuit, met brede provinciale 
wegen en veel uitloopzones. Toch had 
ik mij natuurlijk wel goed voorbereid 
via onder andere YouTube. Omdat het 
voor mij de eerste NW200 was, kreeg 
ik net als alle andere rookies vooraf een 
bustour over het circuit, waarbij een 
aantal experts van alles vertelde. Ook 
voormalig WK Superbike-coureur 
Joshua Brookes zat in onze bus. Na de 
eerste training ben ik desondanks twee 
keer met de fiets rond geweest. Door 
op lastige punten een paar keer terug 

Zelfs onder perfecte weersomstandigheden zullen bijna alle coureurs bedanken 
voor deelname aan de North West 200. Gelukkig zijn er rijders die het wel 
aandurven, zoals Peter Heijmans. Ook toen het bizarre stratencircuit letterlijk 
blank stond, joeg hij vol gas door de polder in Noord-Ierland.

Respectvolle 
dRiehoeksveRhouding 

het gaat bij straatracen bijna altijd 
over de Isle of Man TT. Misschien 

terecht en in elk geval logisch, maar 
stiekem is de North West 200 (NW200) 
spectaculairder. Op het stratencircuit 
in Noord-Ierland wordt namelijk ge-
racet tegen elkaar in plaats van tegen 
de klok. De bizarre slipstreamduels 
maken zelfs op televisie diepe indruk 
en geven de NW200 iets on(be)grijp-

baars. Dit jaar vertegenwoordigden 
Branko Srdanov en Peter Heijmans 
Nederland. De doelen van beide land-
genoten waren echter anders. Voor 
Srdanov was de NW200 meer een war-
ming-up voor Man, voor de 37-jarige 
Heijmans niet: “Ik ben met zo’n race-
weekend als dit wekenlang dagelijks 
bezig. Naast mijn werk als uitvoerder 
bij een wegenbouwbedrijf is het een 

tweede fulltime baan. Je maakt race-
verslagen en je zoekt nieuwe sponsors, 
maar ook in het inschrijven, het uit-
zoeken van de goedkoopste reismoge-
lijkheid en het leren van circuits gaat 
heel veel tijd zitten. De baan van de 
North West 200 is net geen vijftien ki-
lometer, dus dat valt wel mee, zeker 
vergeleken met de Manx Grand Prix die 
ik eerder reed. Later dit seizoen ga ik 

Bij het zien van deze foto van Peter 
Heijmans zal duidelijk zijn waarom het op 
zaterdag niet verantwoord was om verder 
te racen.

❱❱ 
“vijf kilometer 
lang vol gas.

Fantastisch!”

Peter Heijmans demonstreert met zijn Kawasaki ER-6f wat rijden op 95 procent is. Let 
vooral even op de hoogte van de stoeprand…

te lopen, zie je al snel dat je, om goed 
uit te komen, bijvoorbeeld op de linker-
hoek van dat grote huis moet mikken. 
Voor dat soort dingen heb je op de 
motor geen tijd, want met de 
Supersport schiet je met 260, 270 
voorbij. Verder kregen we als nieuwe-
lingen een speciale briefing en moesten 
we tijdens de trainingen met een oranje 
hesje rijden”, aldus de vader van twee 
dochtertjes van vier en zeven jaar oud. 

oveRspAnnen RioleRing
Hoewel het circuit tussen de plaatsen 
Portstewart, Coleraine en Portrush al 
meer dan genoeg uitdagingen heeft, 
besloot het weer het dit jaar nog 
lastiger te maken. Zo moeilijk zelfs dat 
het zaterdagprogramma, uitgezonderd 
een verkorte Supersport-race van twee 
ronden, werd gecanceld. In nota bene 
Groot-Brittannië! Heijmans werd 
glibberend 26e: “Zaterdagmorgen rond 
vier uur ’s ochtends begon het te 
regenen en het is niet meer droog 
geworden. Toen ik ’s nachts de regen 
hoorde, wist ik dat de lokale 
weerkenners gelijk hadden met hun 
voorspellingen. Ze hadden mij zelfs 
gewaarschuwd voor echt slecht weer. 
Als Noord-Ieren dat doen, weet je dat er 
iets heel bijzonders aanstaande is. Met 
het rijden had ik geen probleem, al was 
het zicht minimaal. Je bent daardoor 
veel meer aangewezen op je gevoel. 
Zelfs de verplichte achterlichten 
hielpen niet. Het grootste gevaar waren 
echter de plassen, ontstaan doordat de 
riolering het niet meer aan kon. 
Speciale waterafvoer, zoals op een 
permanente baan, is er niet. Je moet 
echt niet per ongeluk met 260 in zo’n 

plas terecht komen, zeker niet wanneer 
je iemand inhaalt en uit de spray van je 
voorganger komt. Ook voor putdeksels 
en die witte strepen moet je uitkijken, 
maar daar heb ik niet zoveel last van. 
Soms voelde je de motor uitstappen, 
maar dat doet hij ook zonder die 
strepen en zonder die deksels. Vaak 
kom je elke ronde ook net anders uit, 
waardoor elke doorkomst anders is. En 
iedereen heeft er natuurlijk mee te 
maken, net als bijvoorbeeld met de 
laagstaande zon in de avondraces. Op 
een circuit had overigens ook niet 
kunnen worden gereden, want het was 
echt slecht.” 
Heijmans wist de plassen gelukkig te 
ontwijken, maar een aantal collega’s 
lukte dat niet, waardoor de rode vlag 
uit ging. Nadat vervolgens de 
wedstrijdleiding samen met een aantal 
ervaren coureurs een ronde had 
gemaakt over de baan kwam de 
beslissing waar iedereen al bang voor 
was: einde wedstrijden. Heijmans 
baalde natuurlijk flink, maar begreep 
het wel. “Ik had een prima start en kon 
goed meekomen, maar het was op het 
onverantwoorde af. Alle lof voor de 
organisatie dat ze, na overleg met John 
McGuinness, Guy Martin en Brookes, 
die beslissing heeft genomen. De kans 
op dodelijke ongelukken is toch al 
aanwezig en grote ongevallen kun je 
niet gebruiken.” 

knetteRhARde gRens
Gelukkig had Heijmans eerder in de 
week al veel kilometers kunnen maken, 
waardoor de 1500 kilometer lange reis 
vanuit het Brabantse Heesch niet voor 
niets was. “Op dinsdag stonden de 

Branko Srdanov kende, ook al ging een aantal races niet door, een goede voorbereiding 
voor de Isle of Man TT. “Laat het maar beginnen!”

trainingen op het programma. De 
tweede trainingsdag en de eerste 
wedstrijden waren op donderdag 
gepland. Tijdens de North West wordt 
er om de dag gereden. Op deze manier 
wil de organisatie ervoor zorgen dat de 
overlast voor omwonenden niet te 
groot is. De eerste wedstrijd was met 
mijn zo goed als standaard Yamaha R6 

in de Supersport. Ik reed met 
regenbanden, omdat het achter op het 
circuit, in tegenstelling tot de rest van 
de baan, nat was. In het droge ging je 
dus alle kanten op. Hierdoor wist ik dat 
er meer in zat dan de 29e plaats.” 
Direct daarna kwam Heijmans opnieuw 
in actie, ditmaal in de Supertwin - een 
klasse voor 650cc-tweecilinders - met 
de Kawasaki ER-6f. “De enige droge 
training moest ik missen vanwege een 
gebroken schakelstang. Daardoor 
stond ik ver naar achteren en miste ik 
ondanks een goede start net de 
aansluiting met de snelsten. Ik werd 
achttiende, net achter Branko. Als je 
tijdens de NW200 in niemandsland 
komt, kun je het vergeten, want je hebt 
die slipstream echt nodig”, aldus 
Heijmans. De ongekende aanzuiging 
van andere motoren maakt de North 
West mede zo bijzonder. “Je hebt met 
straatracen een bepaald respect naar 
je tegenstanders. Inhaalacties zet je 
pas in wanneer je weet dat het echt 
kan. De meesten kunnen hier 
bovendien ook tevreden zijn met een 

tweede plaats. Volgende week beter, is 
dan het motto. De paddock lijkt 
inderdaad veel op een dorpje”, 
concludeert de Brabander. Om 
misverstanden te voorkomen: er wordt 
wel degelijk echt gas gegeven door 
deze dorpsbewoners. Wat heet! “Ik zit 
in het droge al snel op zo’n 90, 95 
procent. Ik neem aan dat mannen als 
McGuinness, Bruce Anstey en Martin 
geregeld op 98, 99 procent zitten. En 
Michael Dunlop haalt zelfs 100 
procent! Tijdens een weekend schuift 
de grens vanzelfsprekend steeds iets 
verder op en soms treedt er zelfs een 
soort van lichte vorm van gewenning 
op. Fysiek kun je gemakkelijk vijf races 
op een dag rijden, zoals ik bij de Ulster 
GP een paar jaar geleden deed. De 
adrenaline sleept je er wel doorheen. 
Mentaal is het echter erg zwaar, want je 
moet altijd opletten. Een moment van 
verslapping kan heel grote gevolgen 
hebben.” 
Zorgen tijdens een weekend kent 
Heijmans desondanks niet. Tenminste, 
als hij maar voorbij die eerste bocht is. 
“Tijdens de North West start je in 
groepen van twintig, ingedeeld aan de 
hand van de kwalificaties. Tussen de 
groepen zit dertig seconden. Start je 
echter in de tweede groep, dan wordt 
er dertig seconden van je racetijd 
afgehaald. Daardoor kon Alastair 
Seeley vanuit de tweede groep de 
Supersport-race van donderdag 
winnen. Toch is de eerste bocht, hoe 
voorzichtig je ook bent, met twintig 
man vaak nog krap. Daarna is het 
gelukkig op naar de vijf kilometer 
verderop gelegen University Corner. 
Vijf kilometer lang vol gas. 
Fantastisch!” ❰❰
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