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De eerste grote race van het seizoen 2011 ging van start voor zowel de FIA autoklasse als de UEM de motorfietsklasse.
Na een lange winter waren alle teams erop gebrand om goede resultaten neer te zetten.
Bij de motorfietsklasse was er al een officiel wedstrijd gereden in Hongarije waar de Noren gewonnen hadden en 
daarmee het klassement aanvoerde.
Santa Pod blijft voor vele een thuishaven en een vertrouwde Dragstrip waar heel veel data van verzameld is en mede 
daarom worden er op deze Dragstrip records gebroken zo ook deze race, maar daarover later meer.
Allereerst was het bij aanvang niet erg mooi weer en er stond erg veel wind wat het hele weekend aan zou houden...
Heel licht spetteren van wat regen mocht de pret niet drukken.
Er waren voor de zogenoemde “Pro” klasses twee dagen om te kwalificeren en ieder team kreeg twee kansen per dag
om een goede ET op de klokken te zetten.
Veelal gaan de motorfietsklasse voor de Autoklasse zo ook deze keer.
De eerste Nederlander die mocht aantreden voor het Europese kampioenschap uitkomend in UEM in de klasse
ProStockBike was Gertjan Laseur met zijn V-Twin Buell en rijder met veel potentie en een zeer snelle Twin onder zich.
Helaas verliep de opstartprocedure niet geheel vlekkeloos waardoor hij de eerste run moest afbreken...
De volgend klasse die aantrad was SuperTwinTopFuel een geweldige klasse waar de motoren rijden op Nitro en dit geeft
echte harde klappen!
In deze klasse kwamen drie Nederlanders van start waaronder het Zodiac team onderleiding van de Familie Pels met als 
rijder Roel Koedam, en Roel was na zijn recente heup operatie weer helemaal fit.
Verder uitkomend voor het Zodiac team Job Heezen met de Nitro geinjecteerde grote Twin, Roel rijdt met een geblazen 
twin voorzien van een supercharger waardoor hij reglementair met een kleinere cilinderinhoud moet rijden.
Tevens uitkomend in deze klasse zijn de Haas brothers rijdens onder de MPM vlag, waar dit weekend veel teams voor
uit kwamen.
Martijn en Joeri de Haas wisten tijdens de Finals afgelopen jaar met de winst naar huis terug te keren en wilde dit uiter-
aard herhalen.
Als eerste trad Martijn de Haas aan maar net als GertJan Laseur waren er opstart problemen en moest hij deze run over-
slaan...
Hierna Kwam Job Heezen aan de beurt maakte een goede burnout en tevens een redelijke run van 7.3121 met een eind-
snelheid van maar 164.26 MPH wat aangaf dat Job niet een volledige run had gemaakt.
Hierna trad Roel Koedam aan en reed een 7.2091 met 171.11 MPH op zich een zeer goede 60ft van 1.09(wat heel goed is 
voor een STTF)alleen leek het tijdens de run erop dat de motor “uit” ging op Fuel(erg rijk).
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Hierna ging de eerste kwalificatieronde over naar de FIA autoklasse en als eerste nederlander mocht aantreden was 
Lex Joon uitkomend in de klasse TOP FUEL Dragster de zogenoemde “koningsklasse” bij de FIA en moet gezegd het 
blijft keer op keer indrukwekkend deze voertuigen weg te zien gaan en vooral horen en voelen bij de start het is alsof er 
een aardbeving plaatsvindt! zoveel geweld is niet uit te leggen en moet je echt ervaren...
Het lukte Lex niet echt een juiste start te maken en  met een 6.0792@150.06MPH geeft aan dat de run niet goed verlopen 
was. het blijft met zoveel vermogen waar de klasse mee rijdt altijd zoeken naar de juiste set-up.
Hierna was het de beurt aan eveneens een aantal Nederlanders die uitkwamen in de populaire klasse Pro Modified.
Dit blijft een geweldige klasse en veel fans komen naar Santa Pod mede om deze klasse te mogen aanschouwen.
Als eerste nederlander trad aan Robert Koper met zijn Nitrous Oxide Pro Mod.
Het ging niet geheel vlekkeloos en moest de run worden afgebroken, hierna trad David Vegter aan die met zijn MPM
Pro Mod nog opzoek was naar de juiste afstelling.
Vervolgens was het beurt aan Henri Joosten die na zijn PB van verleden seizoen met vol vertrouwen aan de start ver-
scheen, helaas bleek dit een illusie omdat tijdens de launch er een geweldige terugslag plaatsvondt in zijn inlaatspruit
stuk en deze met een zeer harde knal tot ontploffing kwam! De brokstukken vlogen vervolgens door de lucht en gelukkig
raakte hierdoor niemand gewond.
Voor Henri zijn Pro Mod liep het minder goed af want door deze klap onstond er brand en deze bleek lastiger te blussen 
dan gedacht waardoor zijn wagen totaal uitbrandde.
Gelukkig liep het met hemzelf goed af en was hij op tijd uit zijn voertuig.
Veel sterkte Henri en hopelijk kom jij en het team sterker terug!

Hierna was het de beurt aan Marc Meihuizen met zijn Supercharged Pontiac hij was tijdens testen al erg snel gegaan
maar nu was het zaak al het vermogen op de baan te krijgen.
De start zag er erg indrukwekkend uit met een 1.0323 60FT ben je aardig onderweg en de 330FT tijd van 2.8903 mag 
er ook zijn, hierna brak hij uit en moest hij van het gaspedaal gaan...
Er was nog een ProMod uit Nederland te gaan onder de naam van het ProDutch team met als rijder Robert Joosten.
De eerste run liep niet geheel vlekkeloos met een hoog toerental in de two step schoot de wagen van de lijn en had 
wielspin die omgezet werd in een mindere 60FT tijd van 1.2563 en hierna de wagen ook nog van de lijn afging waar-
door Robert besloot van het gas af te gaan.
Het bleek dat voor veel teams de juiste afstelling lastig te vinden was maar er zijn ook rijders die daar minder last van 
hebben en meteen tijdens de eerste run een geweldige tijd op de klokken weten te zetten zoals het team uit sweden
met Per Svedberg die meteen een 6.1609 op de klok zette met een respectabele eindsnelheid van 229.31MPH.
Het bleek verder dat de organisatie TrakBak andere traction compound gebruikte en er waren diverse teams die hier-
voor een andere afstelling moesten gebruiken om het vermogen kwijt te kunnen.
Wat wel opviel dat diverse wagen “uitbraken” en voortijdig de run moesten afbreken wat resulteerde in mindere tijden.
Zo werd de eerste kwalificatie gereden en kon er van de verzamelde data en betere afstelling worden toegepast
om zo een scherpe kwalificatietijd neer te zetten.



In de tweede kwalificatieronde moest GertJan Laseur in de klasse ProStockBike toch een betere run maken om zich in 
ieder geval te kwalificeren omdat deze klasse diverse snelle motoren en er zowel al een Suzuki alswel een Buell zich 
bewezen hebben in de 7.0 zone te kunnen rijden, en dat met een aangezogen motor op bezine!
Na een redelijke burnout om de achterslick op te warmen om zo meer grip te krijgen leek het op een goede run van
GertJan Laseur al was de 60FT van 1.1520 niet geweldig voor een PSB bleek dat tijdens de run de motor begon over te 
slaan en leek het alsof de motor aan en uit ging wat resulteerde in een onafgemaakte run die uitkwam op ee tijd van 8.7028
met een snelheid van 106.68MPH.
In ieder geval een tijd verder was het Jesper Thiel die met zijn Buell een 7.2518@174.39MPH wat aangaf dat de baan er 
wel was!
Het team waar de Deen Thiel vooruit komt het als sponsor Sovereign die George Bryce van StarRacing had laten over 
komenom de Twin optimaal af te stellen.
George Bryce is de grond legger van G2 die deze Buell in de “markt” heeft gezet en is tevens meervoudig wereldkampioen
met zijn team in PSB uitkomend voor de NHRA, een echte legende dus.

Het was tijd voor de tweede kwalificatie in de klasse SuperTwin TopFuel met als eerste nederlander die in de eerste ronde
geen run had gemaakt was het Martijn de Haas die aantrad.
Het bleek geen beste run te worden met een tamme 60ft tijd van 1.5230 en een eindsnelheid van maar 152.63mph en de 
tijd werd een 8.9376 het leek of de motor op 1 cilinder begon te draaien, maar in ieder geval een gereden tijd.
Hierna was het de run voor Roel Koedam met zijn geblazen twin die een redelijke run maakte met een 60ft tijd van 1.1653
de run hiervoor reed hij een betere 60ft tijd op de 1/8 mile was de tijd vrijwel indentiek en de eindtijd was iets beter met
een 7.1972@169.82mph.
Job Heezen was de volgende om aan te treden en wilde uiteraard zijn gezette tijd verbeteren dit bleek echter niet te lukken 
en hij strande dan ook met een niet goed verlopen run.
Erbij vermelden dat Lorenz Stauble de regerend STTF kampioen de qualificatielijst aanvoerde met een erg goed gereden
tijd van 6.6824@213.07mph!
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De volgende  klasse was TopFuel Dragster waarin Lex Joon opnieuw een poging ging wagen om een scherpe tijd neer
te zetten dat betekent in deze klasse een run in de 4 seconde op de 1/4 mile!!
Lex had problemen bij de eerste run en een andere set-up moest het roer om gooien hij bleek echter teveel problemen te
hebben zodat hij niet verscheen bij de tweede qualificatie en eveneens de derde zou hij niet halen...
In deze klasse werd wel een scherpe tijd gereden door Urs Erbacher met een tijd van 4.7220@284.13mph.
Nu was Pro Modified weer aan zet met een goed bezet veld van een aantal Nederlanders.
Robert Joosten trad wederom aan na een minder verlopen eerste run en wilde uiteraard een betere tijd op de klokken 
plaatsen.
Wederom een hoog motortoerental in de two-stage en de eerste meters maakte zeker indruk met een 60ft tijd van
0.9947 en een 330ft tijd 2.6862 helaas moest hij weer van het gas af vanwege uitbreken van zijn wagen erg spijtig omdat
hij echt onderweg was naar een 6.1 run...
Dus nog steeds geen goede tijd gezet, dit moest Marc Meihuizen natuurlijk verbeteren en dit zag er in eerste instantie
ook naar uit met eveneens een 60ft tijd van 0.9904 en en 330ft tijd van 3.1313 en wederom moest hij gaan pendelen
en kreeg hij het vermogen nog niet goed op de baan.
Robert Koper ging eveneens niet goed en maakte een niet noemenswaardige run.
De Zwitser Bruno Bader daarin tegen ging in deze ronde aan de leiding en zette een zeer goede 6.1165@226.70mph neer
Er waren nog een aantal rijders die het vermogen van deze Doorslammer klasse wel kwijt konden en het blijft een 
spektakel deze wagens zulke tijden te zien rijden.

Erbij vermeldend Dat in de klasse TopMethanolFunnyCar de Belg Danny Belio het ook goed deed en een knappe 
tweede kwalificatietijd wist neer te zetten van 5.8317@242.50mph!
Een indrukwekkende run en wat schreeuwen deze wagens het uit en veel toeren uit de supercharger die veel meer
“overdrive” mag maken dan bijvoorbeeld ProModified.



ProStockBike was weer aan zet een GertJan Laseur deed er uiteraard alles aan om zich goed te kwalificeren.
Er stond erg veel wind wat oor deze lichte motoren toch heel lastig kan als ze met hoge snelheid de zogenoemde “bank”
paseren op de finishlijn en dan vol wind opvangen dus niet geheel zonder gevaar...
Het blijft uiteraard de beslissing van de rijder zelf om de run te gaan maken.
GertJan had wat technische problemen en had diverse zaken met betrekking op zijn injectiesysteem gewijzigd en dat had 
nog niet geheel goed uitgepakt.
Hij was er nog niet helemaal uit wat het probleem veroorzaakte dus ging na wat wijzigingen wederom een poging wagen.
Op zich was de burn-out goed en leek de motor mooi te lopen.
De 60ft tijd van deze run was niet heel slecht met een 1.1676 en een 330ft tijd van 3.1222 was erg netjes alleen hierna 
begon de motor weer te sputteren en kon hij de run niet goed beeindigen.
Hij had nog een kans om een scherpe tijd neer te zetten, en uit het verleden blijkt dat je ook maar een goede run nodig
heb om je te kwalificeren alleen moest het nu bij de laatste kwalificatieronde gebeuren wat altijd de nodige zenuwen met 
zich mee brengt...

Supertwin daarintegen was wat sterker vertegenwoordigd met drie Nederlanders en tijdens deze kwalificatie mocht
Job Heezen aantreden als eerste en ging zijn run niet geheel als gehoopt en kon hij deze run als verloren beschouwen.
Hij had al een redelijke tijd gezet dus was geplaatst.
Dit gelde niet voor het MPM team van de gebroeders de Haas die nog steeds geplaagd werden met een gremlin die er-
voor zorgde dat de motor niet goed “doorliep” en omdat Martijn nog geen goede run had kunnen maken moest er toch
iets gaan gebeuren.
De burn-out zag er op zich goed uit en de motor klonk niet echt verkeerd de 60ft tijd van 1.3438 was niet wat ze wilde
maar op zich liep de motor nu wel door en er verscheen een 7.7402@185.03mph op de borden in ieder geval een tijd.
Nog niet erg scherp en het was nu ook de hoop dat ze in het veld stonden...
Het was de beurt aan Roel Koedam die een erg mooie burn-out maakte en de motor klonk erg fris.
Het team was geplaagd door technische storingen en motorschade afgelopen seizoen maar na meerdere aanpassingen
in de winter bleek deze goed te werken en dit deed zijn vruchten af werpen.
Roel ging goed van de lijn en een 1.1409 60ft bevestigde dit hierna was de 330ft een knappe 3.1622 en liep de motor
goed door, hij leek wat rijk te lopen met een erg mooi “hitte” gordijn die de supercharged Twin ten toon spreidde.
Het team was dan ook erg opgelucht wanneer er een 6.9894@199.80mph verscheen.
Later bleek de motor nog prima te zijn en dat was een geruststelling en brengt veel rust binnen het team.
Hierna werd er een erg strakke tijd gezet door Christian Jäger van het Black Seven team onder leiding van crewchief
Eric Jennes met een gereden tijd van 6.6407@206.01mph! en zich hiermee voor Lorenz Stauble op de eerste plaats
mocht plaatsen.
Christian die dit seizoen debuteert in deze klasse was zelf ook zeer verheugd mede het gehele team, tevens omdat ze
dit seizoen als een “leer” seizoen aanschouwde en nu al meteen deze tijd zette de andere teams aan het denken....
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In Top Fuel Dragster was er nog een kans voor Lex Joon die tot nu toe geen goede kwalificatietijd had kunnen neerzetten
Het klassemen werd aangevoerd door Tommy Johnson Jr met een 4.6604@317.06MPH!!!
Deze snelheid is het nieuwe europese record en komt neer op 507.93KMH!! op de 1/4 Mile die werd geback-uped door
de Fin Risto Poutiainen het blijft ongeloofelijk om deze run Live te zien zoveel geweld uit een V8 en verstookt ruim 70
liter NitroMethaan per run!
Lex was aan zet en trad aan voor de burn-out die op zich goed verliep tijdens de launch die op zich prima was met een
0.8838 60ft meer de motor liep niet goed en moest opnieuw de run staken...
Gelukkig voor Lex waren er meer rijders met problemen waardoor hij toch een kwalificatie positie had vergaard.
In deze klasse is het vaak allles of niets en als het goed gaat er geweldige snelheden en tijden op de borden verschijnen
om de juiste afstelling te vinden kunnen runs ook minder zijn.

 

Het was de laatse kwalificatieronde voor Pro Modified en er moest voor een aantal Nederlanders nog wel iets gebeuren 
om zich te kwalificeren.
Het was David Vegter die aantrad en een redelijke burn-out maakte ten aanzien van voorgaande beurten.
De motor klonk sterk en David ging goed van de lijn een 1.0361 60ft en op de 1/8 reed hij een 4.2260@172.17mph
en toen verscheen er een 6.5059@207.90mph op het bord! een goede prestatie en een PB voor David! en meteen een 
kwalificatiepositie nummer 8.
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Marc Meihuizen had eveneens nog een kans om zijn eerder gezette tijd te verbetren om hoger in de kwalificatie te 
eindigen. de start was er een om erg blij van te worden met een 60ft tijd van 1.0081 verder een run die ervoor zorgde dat 
de wagen wederom uitbrak het lukt niet om zijn kwalificatie tijd te verbeteren en hij bleef staan op een 12de plaats.
Robert Joosten moest zich nog kwalificeren wat voor het ProDutch team zeer ongebruikelijk is en op zich klonk de wa-
gen erg sterk alleen zochten ze naar de juiste afstelling om het vermogen van de Supercharged “Oddy” V8 aan de baan
te krijgen.
De 60ft tijd was op zich niet heel slecht met een 1.0922 maar vrijwel meteen ging de wagen van de lijn en moest Robert
van het gas af wat de run niet goed maakte en eindige in een 8.7570 wat betekende dat hij zich niet gekwalificeerd had
en gelukkig wel first alternate stond op een 17de plaats.
Toen was het de kans voor Robert Koper om een goede run te maken wat tot op heden nog niet was gelukt en het moest 
nu gebeuren.
Maar het bleek een No show omdat Robert schade aan de motor had opgelopen, helaas en hij eindigde op een 21ste plaats

Thanks to Jo Harris and Suzy Morris for their hospitality, and professional affairs during the entire event.
And to all racers who once again made this event possible.
And Eurodragster.com for their reporting during the event as co-Nitro FM.
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De laatste kans voor GertJan Laseur in ProStockBike om een goede kwalificatie neer te zetten.
De Burn-out ging op zich goed en de motor liep netjes, GertJan had ondertussen het probleem ondekt van het overslaan
tijdens de voorgaande runs en hopelijk zou de motor ook netjes doorlopen in toeren.
De 60ft was er een van 1.1369 wat niet heel slecht is en daarna kwam er een 4.7350 op de 1/8 mile en een eindtijd van
7.5446@169.18mph en goed voor een 7de plaats! zo zie in de laatste run kan alles omslaan en hij was dan ook opge-
lucht na deze run omdat het probleem opgelost was.
En de motor bleek ook nog prima in orde dus een goede voorbereiding voor eliminaties die zouden komen.
Helaas bleek dat de volgende morgen er hele grijze lucht hing en het erg vroeg al begon te regenen wat ook niet meer
ophield en daardoor het een kwestie van wachten was wanneer het evenement zou worden afgelast, wat ook gebeurde
rond 14:00 in de middag...helaas dat het zo moest eindigen maar regen blijft altijd lastig in combinatie met Dragracen.
Voor sommige rijders kwam het goed uit...maar dat is uiteraard geen goede basis.
Alle teams gingen vroegtijdig inpakken en huiswaarts.
De belangstelling was wederom groot te noemen en het vele publiek ondanks het frisse weer volop aanwezig.
De UEM/FIA Finals staan gepland op 8-11 September en is een aanrader om een keer te bezoeken, deze laatste race
blijft vaak erg spannend omdat vaak de beslissing wie er dit jaar kampioen wordt vaak dan wordt beslist.

           SEE YOU AT THE TRACK!
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