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Het was alweer de laatste racedag van het jaar. De
karts mogen weer twee maanden lang in de donkere
gesloten scholen staan, terwijl wij zelf met heuptasjes
en fototoestellen om onze nek naar verre oorden
gaan.
In deze nieuwsbrief zult u lezen hoe wij deze
bijzondere dag vol met races, speeches, prijzen en
lekker eten hebben ervaren. Ook hebben wij iets
nieuws toegevoegd aan de nieuwsbrief, er zal een link
worden toegevoegd waarop u kan drukken om de
races met uw eigen ogen te zien. De beelden zijn nog
extra special omdat deze zijn gefilmd door een drone!
Namens het hele kartteam veel leesplezier van deze
goed gevulde nieuwbrief gewenst.
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De dag in vogelvlucht
we werden om zes uur in de ochtend gewekt door onze wekkers,
om weer fris en fruitig in de auto te stappen voor een reis van
zestig minuten naar kartbaan Lelystad. Het zou weer een hele
leuke maar toch droevige dag worden. Het zonnetje scheen en
een leuke racedag lag in het verschiet alleen zouden we helaas
afscheid moeten nemen van een paar teamleden, deze hadden
namelijk hun examen gehaald. We stapte daarom met gemixte
gevoelens de auto in en na een uurtje rijden kwamen we aan op
de kartbaan Lelystad. Na een halfuur zweten en puffen door het
uitladen van de kart en de spulen voor de aankomede racen, (dit
gezweet en gepuf verliep uiteindelijk redelijk op rolletjes want er
was een strak schema gemaakt door onze teamleider) was het
Technisch College ook aangekomen met hun nieuwe groenpaarse gespoten kart. Nadat ook het Technisch College zich onder
onze nieuwe pitbox (Die zo groot is dat het zes man nodig heeft
om uit te klappen) had geïnstalleerd was het tijd voor de
Technische dienst en trackverkenning. ook dit verliep allemaal
prima. Hierna was het tijd voor de eerste paar testrondes. ik had
hier denk ik de beste plaatsen, ik was een marshall! Elke spin, slip
en inhaalactie heb ik met mijn eigen ogen gezien. Na een
ontzettend spannend halfuur vol met diepe zuchten,
opengesperde monden en opgetrokken wenkbrauwen, was het tijd
voor de pauze.

Hier is het beloofde filmpje van de racedag
gefilmd met een drone!!
https://www.youtube.com/watch?v=iSDlbulQccU

Tijdens de pauze werden er door alle teams zoals elk jaar
presentaties gegeven over wat ze dit jaar allemaal hebben bereikt
en gedaan. Hier zou ook een prijs voor uitgereikt worden. Onze
presentatie was heel goed voorbereid door onze teamleiders.
Maar niet alleen de voorbereiding was goed, ook de uitvoering
was uitstekend. Na een half uur van luisteren en genieten van de
presentatie schrokte we snel even een broodje naar binnen en
maakten ons klaar voor de volgende paar testrondes. Tijdens deze
testrondes arriveerde twee mensen van Language Partners om
met hun eigen ogen te zien waarvoor zij sponsorde. Ikzelf genoot
op mijn luxe baanpost van de mooie inhaalacties en spannende
achtervolgingen. Na een vermakend halfuur van racen, vlaggen en
kijken, was het tijd voor de echte race! Het weer was de hele dag
al niet heel erg goed (het miezerde de hele tijd), gelukkig was het
weer een beetje opgeklaard voor de echt race. Dus werden de
regenbanden vervangen voor de banden zonder grip. In het begin
ging deze race voor beide karts prima, maar al na een paar rondes
ging het mis! De kart van het Felisenum vloog de eerste paar
rondes over de baan, toch stond de kart opeens stil. Hierdoor
liepen we een paar rondes achter en konden we helaas niet deze
race winnen. Daarentegen reed de kart van het Technisch College
wel heel goed. Nu ook dit over was, was het nagelbijten geblazen.
We zouden namelijk de uitslag krijgen, en niet alleen van deze
race maar van alles waar we punten voor hebben kunnen halen.
Kortom de winnaar van het seizoen zou bekend worden gemaakt.
Het wachten deden we onder het genot van een heerlijke
barbecue waar ik denk ik wel drie keer van heb opgeschept. Na
een tijdje werden we bij elkaar geroepen: De uitslag was bekend!
Het Technisch College was bij deze race derde geworden en het
Felisenum vierde maar had ook een baanrecord neergezet! Bij de
rest van de prijs uitreiking heeft het Team de business-award en
Sales-award gewonnen en in totaal is het Technisch College
derde in totaal en het Felisenum maar liefst tweede!!
Het was weer een leuk en spannend seizoen en we hopen jullie
allemaal volgend jaar weer teug te zien. Tot volgend seizoen!!
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