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Baambrugge, 15 Juni 2017  

 
Spa Francorchamps, here we come!! 
 
Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de Alpine weer klaar om het circuit te betreden. Volgende 
week, in het weekend van 23-25 juni, zal mijn eerste race van dit jaar op het circuit van Spa 
Francorchamps worden verreden.  
 
Drukte op het werk en privé hebben er voor gezorgd dat er weinig tijd over bleef om de Alpine helemaal 
klaar te maken voor het circuit. De nieuwe motor was inmiddels binnen, maar het ontbrak mij aan tijd om 
deze in te bouwen.  
Het missen van de eerste race op Hockenheim was een baal momentje, hoogste tijd om wat avonden in te 
plannen waarin we de Alpine konden afbouwen. En zo geschiede! 
 
Met alleen het inbouwen van de nieuwe motor waren we nog niet klaar. Er waren een aantal aanpassingen 
die ik op mijn “To Do” lijstje had staan die ik wilde doorvoeren. Wellicht de meest belangrijke was het 
luchtfilter. Standaard zit deze naast de motor achter de achteras gemonteerd. Een plek die over het 
algemeen vrij heet wordt, niet ideaal dus! Deze heb ik nu in de vorm van een airbox weggewerkt aan de 

zijkant van de auto, een plek waar veel meer frisse lucht door naar binnen komt.  
 
Nadat alles netjes was ingebouwd kon de motor gestart worden, altijd weer een spannend moment, want 
doet ie het wel? En ja hoor, in 1 keer sprong de motor aan en liep hij als een zonnetje. Uiteraard was ik zo 
blij als een kind.  
 
Met speciale olie moet de motor nu ingereden worden. Dit heb ik bij ons in Baambrugge op het terrein 
gedaan. Niet ideaal, maar je mag met deze auto nu eenmaal niet de openbare weg meer op. Daarnaast 
is het inrijden op het circuit ook vrij risicovol, want de snelheid moet immers heel laag blijven. Uiteindelijk is 
het gelukt en heb ik er een goed gevoel bij. 
 
De komende dagen zetten we de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i. Vervolgens gaan we woensdag 
de vrachtwagen inladen en vertrekken we donderdag naar België voor de Spa Summer Classics. Het gehele 
weekend staat vol met sensationele young en oldtimer races. Daarnaast is het een evenement dat gratis 
toegankelijk is voor de toeschouwers, dat geldt tevens voor het paddock! 
 
Ons programma van de Youngtimer Touring Car Challenge ziet er als volgt uit: 
Vrijdag 23 Juni           9:15-9:40 Vrije Training  
                                 15:45-16:10 Kwalificatie 
Zaterdag 24 Juni        11:05-11:35 Race 1 
Zondag 25 Juni           14:55-15:25 Race 2 
 
Mocht u besluiten om een kijkje te komen nemen, laat het dan even weten. Ik ben gedurende het weekend 
de meeste tijd bereikbaar op 06-21213907. Alle Nederlandse deelnemers staan op het paddock aan de 
buitenkant van het circuit, vlak voor de bocht “Eau Rouge’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

More information: 
Andriessen Motorsport 

www.patrick-andriessen.nl 
Patrick Andriessen 

Tel. +31 6 21213907 

http://www.patrick-andriessen.nl/

