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“Oké jongens en meisjes, wie heeft er nog nooit op een motor gezeten?  
Wie al één keer? Wie al vaker? En wie heeft er al eens zelf proberen te  

rijden met een minibike?” Een paar vingers gaan per vraag omhoog, waarbij 
het overgrote deel al bij de eerste. Aangemoedigd door hun ouders komen 
links en rechts nog wel een paar heel voorzichtige vingers bij, maar verder 
blijft het toch verlegen en stil. Henk Schotman gaat verder: “Wat we gaan 

doen vandaag, is proberen of het lukt stap voor stap te rijden. We gaan niet 
racen, we gaan niet hard, we beginnen gewoon helemaal bij het begin.”  
De les is begonnen, wellicht de belangrijkste stap in hun racecarrière.

Geschreven door Vincent Burger                  Foto’sVincent Burger
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I
n een overdekte kartbaan ergens 
in het Westland begint het. Ouders 
en kinderen zijn vandaag verzameld 
om hun eerste kennismaking met 
motorrijden of liever motorracen 

te krijgen. Allemaal zijn ze bij het zien van 
een goed voorbeeld - hetzij tijdens een 
wedstrijd, hetzij een demonstratie, hetzij 
heel veel Youtube-filmpjes - zo enthousiast 
geworden dat ze het nu zelf ook willen. 
En precies daarvoor is er Race Kids, een 
organisatie ontstaan uit de Nederlandse 
pocket bike-vereniging, om het ze te leren. 
Natuurlijk is er altijd wel een instroom. Wil 
je het circuit op, dan hoef je maar te gaan. 
Even een dagje boeken, opdagen en knallen 
maar. Maar echte kampioenen, die begin-
nen al veel eerder. Hoe? Daar zijn we nou 
precies hier getuige van. Motocross kan, 
brommerracen kan, cupracen kan, maar nog 
eerder kun je beginnen op een pocket bike. 
Het is niet voor niets dat grote kampioenen 
als Rossi, Lorenzo en Márquez allemaal op 
de minibike begonnen zijn. Ook in eigen land 
niet, als we Bo Bendsneyder, Scott Deroue, 
Joey Litjens en Ghisbert van Ginhoven 
terloops noemen. Voordat je bij de Red Bull 
Rookies of in het GP-circus rijdt, heb je eerst 
Moriwaki gereden, NSF100… en minibike.
Maar dan nog moet je daadwerkelijk ooit 
eens voor het eerst opstappen en daarvoor 
zijn we hier. Hier wordt niet geracet, maar 
gewoon rondgereden. Natuurlijk is racen 
wel het doel, maar pas veel later en bij de 
volgende stap. Eerst moet er rijles gevolgd 
worden. En dus wordt er eerst goed geluis-
terd naar Henk, die heel geduldig uitlegt 
wat waar zit en hoe je moet zien te rijden. 
“Eerst de remmen. Wat we ook doen, we 
willen altijd weer tot stilstand kunnen 
komen. Gas geven doen we nog niet. Je 
draait alleen maar een heel klein beetje aan 
het hendel om op gang te komen, meer doe 
je niet. Snappen we dat? Goed, weet ieder-
een nog in welke groep je zit? Dan gaan 
we nu naar de motoren. Grote kinderen 
het gekleurde frame, kleine kinderen het 
zwarte.” Vervolgens worden beschermers, 
handschoenen en helmen gepast en trekt 
de groep richting de motoren. Daar wordt 
eerst op de paddockstand gepast en gepro-
beerd, en krijgen de ouders het dodemans-
koord. Want die doen mee…

TOUWTJES IN HANDEN  
VAN DE OUDERS
Omdat het natuurlijk superspannend is om 
voor het eerst zelfstandig te rijden, krijgt 

iedereen letterlijk een steuntje in de rug. En 
om zeker te zijn dat niemand zichzelf bij de 
eerste gelegenheid al in de boarding boort, 
krijgen niet de rijders, maar hun ouders het 
koord in handen. En het gaat nog verder. 
“De kids leren zo op een heel laagdrem-
pelige manier te rijden, maar tegelijkertijd 
komt er onbewust ook al een soort compe-
titie naar boven. Door ze in groepen in te 
delen krijg je ook een saamhorigheid die  
nog eens extra helpt, maar ook zien en  
leren ze heel veel van elkaar. Niemand wil 
onderdoen voor een ander en dus zie je  
een onwijs steile leercurve.” 
Na een minuut of tien is het alweer  
gedaan voor de eerste groep, tot  
opluchting van sommige ouders wiens  
kind het gas toch al goed weet te vinden  
en harder durft te rijden.
“Vertel eens jongens, hoe ging dat? Lukte 
het al? Wat was er moeilijk? En wat ging 
goed?” Intussen rijden de meer gevor-
derde jongens hun rondes. Het is amper te 
geloven dat ook deze kids nog maar een 
dag of drie op de motor hebben gezeten, 
zo hoog ligt hun tempo. Ook dit is een 
tactiek van Henk, niet alleen om zo meer 
mensen tegelijk bij elkaar te krijgen, wat 
de kosten drukt, maar ook om de begin-
ners goed te laten kijken hoe het hoort 
en wat zij ook kunnen bereiken als ze een 
beetje proberen. In de tweede sessie ligt 
het tempo al zichtbaar hoger en durven de 
eersten al zelfstandig te rijden. Tegen het 
eind van dezelfde sessie zijn er nog maar 
een paar die er meer moeite mee hebben. 
Dan is te merken dat het tegelijkertijd nog 
gewoon kinderen zijn, hier en daar rolt een 
traan of wordt er in een stil hoekje nog 
eens goed gepraat als het niet zo goed 
gaat. “Ook dat zit er wel in, we zien zelfs 
nog wel ergere gevallen. En daar komt het 
groepsidee dan weer bij kijken. We leggen 
niemand druk op, maar het zien van de 
anderen is vaak al genoeg om ze over een 
drempel heen te krijgen, op hun eigen 
tempo. Stel: iemand durft niet te rijden, 
dan hoeft dat niet. Maar dan laten we ze 
wel even op de motor zitten, gewoon stil-
staand. En als dat dan mee blijkt te vallen, 
starten we de motor en kunnen ze wat met 
het gas spelen. En voor je het weet, begint 
het ook voor hun, gewoon stapvoets, met 
vader of moeder er pal naast.”

DE ‘LANGE BAAN’
Sessie drie. “Wie rijdt er nog niet alleen?” 
Nog twee vingers gaan omhoog. “Dan 

gaan we dat nu maar eens proberen, 
toch?” En tijdens het teruglopen naar 
de baan geven de andere jongens en 
meisjes de achterblijvers tips, adviezen 
en zelfs peptalk is ze niet vreemd. Zijn dit 
dezelfde kinderen die vanmorgen nog 
geen van allen op een motor hadden 
gezeten? Voor de snelle leerlingen staat 
alweer de volgende uitdaging klaar: de 
‘lange baan’, het complete circuit. “Maar 
wat je ook doet, pas wel op de andere 
jongens hé?” De snelheidsverschillen zijn 
aanzienlijk en hier en daar verslikt iemand 
zich soms in een bocht, maar het begint al 
snel te lijken op echte rijlijnen, rempunten 
en ook de inhaalacties zijn al de moeite 
waard. Wel met het nodige beleid, want 
dat was de afspraak, waardoor ook dege-
nen die het nog wat wankeler doen toch 
ook hun rondes rijden. En zien we daar 
niet iemand voorbijschieten die er nog zo 
kort tevoren bijna helemaal de brui aan 
gaf?
Dus wat is de volgende stap? “We bieden 
deze opstapdagen aan in pakketten van 
drie data. Je ziet hoe snel het gaat, dus 
daarna is wel duidelijk of het goed gaat, 
of ze het leuk vinden en of ze verder 
willen. Dan kunnen we een ander pakket 
aanbieden met daarin bijvoorbeeld ook 
een pak, helm en de rest, dat is natuurlijk 
al een stuk serieuzer. En daarmee kun 
je dan besluiten zo rond te blijven rijden 
of aan de competitie mee te doen. Dat 
is uiteindelijk wel waar je voor begint en 
dus is dat het doel. En stroom je eenmaal 
daarin, dan zit ons werk erop. Ik doe dit 
nu al zo’n 3,5 jaar en heb goede afspra-
ken met RAP Holland, de KNMV en andere 
betrokken partijen. Het begon als proef 
van 3 jaar en nu zijn we al aan de tweede 
ronde bezig. En je ziet dat het werkt. Niet 
alleen vandaag, maar de laatste kampi-
oenen zijn ook bij ons begonnen. Ik moet 
toevallig binnenkort weer terug voor een 
vergadering over de toekomstplannen, 
maar het gaat gewoon supergoed.” Dat 
laatste klopt wel. Nog maar 2 uurtjes 
eerder zagen we een groep muisstille 
kinderen aandachtig kijken en luisteren 
naar wat ‘die meneer’ allemaal aan het 
vertellen was, nu rijdt er een pak losgesla-
gen wespen over de baan alsof het niets 
is en gaat er zelfs al heel af en toe een 
knie over de grond. Onwillekeurig denk ik 
terug aan de tijd dat ik dezelfde leeftijd 
had en hoe ik samen met mijn vriendjes in 
een trapskelter de dijk afreed.. n


